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قيود أفراد

1 - مصطفى محمد مصطفى احمد متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11562 ورقم قيد 90587    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت ) موافقة 

امنية 302 لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع يوسف الجندى مول البستان الدور التاسع

2 - احمد عصمت انور طه اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11566 ورقم قيد 90588    محل رئيسى  عن المقاولت العامه و المتخصصه و المتكامله و اعمال التوريدات و 

الستشارات الهندسيه و ادارة المشروعات ) موافقة امنية 187 لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 

8547 شارع الرضا و النور جنوب الهضبه العليا - المقطم

3 - محمد رمضان حميده عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11567 ورقم قيد 90589    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 1مساكن النشاءات - المقطم

4 - محمد ابراهيم فايز صابر تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11568 

ورقم قيد 90590    محل رئيسى  عن منظفات, بجهة محافظة القاهرة 3122مدرسه الواحه الحى الثانى

5 - احمد كامل درويش مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11572 

ورقم قيد 90591    محل رئيسى  عن توريد دقيق, بجهة محافظة القاهرة 29 ش 6 اكتوبر من ش العشرين

6 - نورا خميس شحدة ابوصبيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11623 

ورقم قيد 90592    محل رئيسى  عن تجهيزات ادوات خشبيه للمطاعم والفنادق, بجهة محافظة القاهرة 11ش 

احمد عبد ا المعادى

7 - عبدالهادى محمود على الصياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11625 ورقم قيد 90593    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالدور الرضى علو 

البدروم - بالعقار رقم 9 شارع 269 المعادى الجديدة

8 - احمد محمد عبدالقوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 11627 

ورقم قيد 90594    محل رئيسى  عن تجارة استانلس وحديد وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة بلوك 7 مساكن السبتية 

بولق ابوالعل محل رقم 24

9 - بسمه محمود عبدالقادر محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11639 ورقم قيد 90595    محل رئيسى  عن اقامه و تنظيم معارض و مؤتمرات ) فيما عدا خدمات النترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 273 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 

عمارات اول مايو طريق النصر الدور الرضى وحده رقم 101

10 - محمد طارق محمد شرف تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 11660 

ورقم قيد 90596    محل رئيسى  عن محل بيع نظارات شمسيه, بجهة محافظة القاهرة 13 مساكن صقر قريش 

شيراتون

11 - صابر احمد مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11663 ورقم قيد 90597    محل رئيسى  عن تجارة نظارات شمسيه, بجهة محافظة القاهرة محل بالدور 

الرضي 49 شارع نوبار سيتى مول باب اللوق

12 - سعيد محمد محمد احمد التهامي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11665 ورقم قيد 90598    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله باله, بجهة محافظة القاهرة 75 ش 26 يوليو 

- بولق
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13 - سيد عيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 11666 

ورقم قيد 90599    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع عبد الرحيم البقناوي - 

البساتين

14 - احمد محمد يحي صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 11671 

ورقم قيد 90600    محل رئيسى  عن توريدات فلتر المياه, بجهة محافظة القاهرة 54 شارع شجره مريم - 

المطرية

15 - احمد محمد عاصم عبدالصمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 11672 ورقم قيد 90601    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 88 مساكن صقر 

قريش دور 6 غرفه من شقه 23

16 - تيسير محمد عبدالقوى عياد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11673 ورقم قيد 90602    محل رئيسى  عن تجارة العشاب, بجهة محافظة القاهرة 15شارع 302 قسم 

البساتين

17 - محمود رمضان عبد الظاهر سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11679 ورقم قيد 90603    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات كمبيوتر و حاسبات ) فيما عدا خدمات النترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 296 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 4 

بلوك أ ش عطية الصوالحى من ش مكرم عبيد محل رقم 425 الدور الرابع برج تكنولوجى مول

18 - سامى تادرس شنوده سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11693 

ورقم قيد 90605    محل رئيسى  عن تجاره مواد كيماويه اوليه بكافه انواعها والتوكيلت التجاريه, بجهة 

محافظة القاهرة 6 ابراج المرشدى منطقه ا ب القطاميه

19 - محمود عمر ابراهيم رويشد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11708 ورقم قيد 90606    محل رئيسى  عن بيع ادوات مدرسية وكتابية, بجهة محافظة القاهرة 2ش جمعيه 

العاملين بحي المعادي - زهراء المعادى

20 - صلح الدين لخدمات رجال العمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 11713 ورقم قيد 90607    محل رئيسى  عن تدريب لغات وكمبيوتر وخدمه رجال العمال ) فاكس و 

كمبيوتر ( ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية وتوريد العماله وأصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقه أمنية رقم 165 لسنه 2022, بجهة 

محافظة القاهرة قطعه 1 البنفسج بلوك 124 ش حافظ رمضان متفرع من أبراهيم نوار شقه بالدور الرضي فوق 

البدروم

21 - ساره عبدالفتاح عبدالسميع احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 11722 ورقم قيد 90608    محل رئيسى  عن خدمات رجال العمال ) فاكس وتليفون ( ) فيما عدا توريد 

العماله والدعاية والعلن ومستلزماتهم (, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مصطفي كامل

22 - ايمان سيد محمد علوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11762 

ورقم قيد 90610    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة القاهرة 5 ش الحرية من ش احمد عرابي - 

عين شمس

23 - محمود حسن محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11763 

ورقم قيد 90611    محل رئيسى  عن تنجيد انتريهات, بجهة محافظة القاهرة 5 محمد عمران من شارع النجاح 

عزبه خيرا - دار السلم

24 - عزت سليمان فهمى بسالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11778 

ورقم قيد 90612    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 43 شارع التل - دار السلم
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25 - نرمين حليم حنين معوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11779 

ورقم قيد 90613    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 6  بالعقار 101 عمارات اسكان 

الميرلند شارع شهاب الدين خفاجى

26 - عبدا عبده عبدا محمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11793 ورقم قيد 90614    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات كمبيوتر) فيما عدا خدمات النترنت (-موافقة امنية 

رقم 115 /2022, بجهة محافظة القاهرة 18 مول البستان شارع يوسف الجندى-عابدين

27 - هاني عبدالسلم عبدالعزيز فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 11798 ورقم قيد 90615    محل رئيسى  عن توريد و تركيب أجهزة كهربائية, بجهة محافظة القاهرة 

غرفة إدارية شقة رقم 3 بالعقار 28 ش مكرم عبيد

28 - هاني احمد مهلل مكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11805 

ورقم قيد 90616    محل رئيسى  عن تدريب فن الطهي ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 241 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 501 كورنيش النيل - 

طره بجوار سجن طره محل

29 - الشيماء جمال محمد البدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11817 ورقم قيد 90617    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و تجارة الكترونية ) فيما عدا توريد العماله 

والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 94 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 7 ش الرياضه غرفه من شقه

30 - احمد بهاء احمد يوسف حسين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11845 ورقم قيد 90618    محل رئيسى  عن دعايه واعلن و تصوير ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 370 لسنة 2022, 

بجهة محافظة القاهرة 7 شارع عثمان الساعى ارض الجولف

31 - هشام طارق فرغلى نعمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11858 

ورقم قيد 90619    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته 

ومستلزمات الطباعه والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 6 ح المأذون

32 - محمود عمران ابراهيم عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11859 ورقم قيد 90620    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر 

ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم g31b بالدور الرضى 

ش يوسف الجندى بمركز وجراج مول البستان التجارى ) مول البستان ( الكائن بوسط العاصمة منطقة باب اللوق

33 - كوافير شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11861 ورقم قيد 

90621    محل رئيسى  عن تصفيف الشعر وانواع التجميل الخرى فيما عدا العمليات التجميل, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 43بلوك 78 منطقة 6 محل رقم 1

34 - ابراهيم محمد عبد السميع احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11870 ورقم قيد 90622    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة ق4ب 4ش 

الخزان  المنطقه العاشرة - الدور الثالث شقة رقم 7

35 - شيماء عبدالفتاح عزت عبدالمجيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 11884 ورقم قيد 90623    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 52 ش 306 قطعه 

320 الشطر الخامس أ

36 - ايمن محمد محمد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11893 

ورقم قيد 90624    محل رئيسى  عن توزيع كتب و ترجمه و تعريب ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 547 لسنة 2021, بجهة 

محافظة القاهرة بلوك61م3  الهضبه الوسطى المساكن الجاهزه المقطم 5
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37 - عزه محمد محمد حسن القطيط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11894 ورقم قيد 90625    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 27 شارع الكردى - المام 

الشافعى

38 - احمد ماهر لطفى البرلسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11896 ورقم قيد 90626    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات كمبيوتر ) فيما عدا توريد العماله والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقة امنية رقم 181 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 17 

شارع بستان الدكه من ش عماد الدين شقه

39 - فاطمه ابراهيم محمد رضا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11929 ورقم قيد 90628    محل رئيسى  عن فندق, بجهة محافظة القاهرة 23 ش كلوت بك - الزبكية - الدور 

التاسع بعد الرضى

40 - عادل مصطفي اسماعيل عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 11932 ورقم قيد 90629    محل رئيسى  عن تجاره الدوات المكتبيه والكتابيه والتوريدات العموميه  

وقطع غيار السيارات والمقاولت العموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة 

والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 45 مشروع بيتشو امريكان سيتي

41 - اسامه محمد عبدالوهاب تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11933 ورقم قيد 90630    محل رئيسى  عن نشر وتوزيع فيما عدا الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) موافقة امنية رقم 226 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة 43 ش عزيز المصرى

42 - احمد محمد احمد همام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11941 

ورقم قيد 90632    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر والنت وتوريد العماله والطباعه 

ومستلزماتهم ومستلزمات الدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 72 شارع مارى جرجس جامع 

عمر بن العاص بالدور الثامن مكتب رقم 24

43 - احمد عزت صديق على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11942 

ورقم قيد 90633    محل رئيسى  عن بيع حلوى من العجين, بجهة محافظة القاهرة محلين 3 و 4 عقار 2 ش 

جمال الدين ابو المحاسن جاردن سيتى

44 - محمد صبرى محمود عجيلى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11963 ورقم قيد 90635    محل رئيسى  عن تأجير سيارات وخدمات رجال اعمال ) فاكس وتليفون ( ) فيما 

عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت ( 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة ) موافقه أمنية رقم 253 لسنه 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 44 شارع 

ذاكر حسين

45 - رضا السيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11965 

ورقم قيد 90636    محل رئيسى  عن توريد العدد واللت والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 شارع 

سليمان الحلبى بالدور الرضى محل رقم 6

46 - اسماء محمد مهدي عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11969 ورقم قيد 90637    محل رئيسى  عن تجارة القمشه, بجهة محافظة القاهرة 18 ش قاس جوده من 

عباس العقاد غرفه من الشقه رقم 2

47 - محمد فارس برعى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11970 ورقم قيد 90638    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عموميه و اداره كافيهات ) فيما عدا 

توريد العماله وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 49 

ش المقياس منيل الروضه
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48 - هشام مصطفى عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11974 

ورقم قيد 90639    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات المحمول, بجهة محافظة القاهرة جنينه مول وحده سى 1

49 - احمد جلل عبدالسميع محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11999 ورقم قيد 90640    محل رئيسى  عن ملبس جمله ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 1 شارع المراء عطفة الشاذلى

50 - مجدى عماد عدلى يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 12002 

ورقم قيد 90641    محل رئيسى  عن تجارة المنظفات الصناعيه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 ش سالم 

سند من ش ابو بريك بالدور الرضى

51 - حسين علء معروف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12004 ورقم قيد 90642    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار 1 ش 6 اكتوبر 

الميثاق

52 - محمد شوقى محمد عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12005 ورقم قيد 90643    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كمبيوتر ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 291 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 18 ش يوسف الجندى مول 

B6A البستان باب اللوق الدور الثانى

53 - سعيد فتحى ابوسريع شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12008 ورقم قيد 90644    محل رئيسى  عن ورشة دهانات خشب, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع حس 

منصور متفرع من شارع الفيوم

54 - ممدوح سعد نور الدين على تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12010 ورقم قيد 90645    محل رئيسى  عن توصيل طلبات, بجهة محافظة القاهرة 6/11 الشطر السابع

55 - محمود محمد زكريا محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 12011 

ورقم قيد 90646    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات دعايه) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحفوالنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 94 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 2 شارع ايوب حنا متفرع من شارع عين شمس محل

56 - اسامه كمال ابراهيم محمد الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12013 ورقم قيد 90647    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 18ش اسماعيل اباظه من ش 

القصر العينى

57 - رامي عبدا عبدالعزيز علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12024 ورقم قيد 90650    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كمبيوتر ومستلزماتها ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 206 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 60 شارع الخليفه 

المامؤن محل رقم 2 بالرضي

58 - على سيد عز الدين على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12027 ورقم قيد 90651    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع محمود على 

الوسيمى

59 - حسام طارق عبد الحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12035 ورقم قيد 90652    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كمبيوتر ومستلزماتها ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 278 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة محل 9 ش الضباط 

متفرع من 306 صقر قريش
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60 - حازم السيد ابوخزيم محمد ابوخزيم تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

12042 ورقم قيد 90653    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 60 شارع مجلس الشعب ) 

المه(

61 - داليا فوزي مسعود سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12047 

ورقم قيد 90654    محل رئيسى  عن تنظيم معارض بعد الحصول علي التراخيص الزمه لذلك ) فيما عدا 

خدمات النترنت ( موافقة امنية رقم 176 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 22 شارع نبيل الوقاد شقة بالدور 

الثالث

62 - خالد محمد عبيد العزيز محمد رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 12048 ورقم قيد 90655    محل رئيسى  عن توريدات عموميه واعمال تكييف وتركيب وصيانة تكييف ) 

فيما عدا توريد العمالة وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن (, بجهة محافظة 

القاهرة بلوك 2 قطعه 1  العروبه تقسيم الشطر الحادى عشر شقة 3 الدور الول

63 - هناء محمد المالكى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12049 

ورقم قيد 90656    محل رئيسى  عن حضانة ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت ( موافقة امنية رقم 369 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة زهراء مدينة نصر مساكن الظباط

64 - عبدالمنعم محمد احمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12050 ورقم قيد 90657    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 33 

ش عماد الدين مكتب بالشقه بالدور الرابع بعد الرضى

65 - ضياء الدين احمد عبد الجيد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12054 ورقم قيد 90658    محل رئيسى  عن بلى استيشين ) فيما عدا خدمات النترنت ( موافقة امنية رقم 

326 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 12 ش توفيق البكرى منطقة 6 ارضى محل

66 - اسامه عليان محمد القلقيلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12063 

ورقم قيد 90659    محل رئيسى  عن تصميم برمجيات و تسويق إلكترونى ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة 

امنية رقم 392 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 31 ش احمد فهيم بيومى - ميدان تريومف الدور الخامس شقه 

رقم 24

67 - سوسن احمد محمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12073 

ورقم قيد 90660    محل رئيسى  عن مطعم سندوتشات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 بلوك 87 م الشطر 

الثالث عشر زهراء المعادى محل رقم 7

68 - صابر السيد محمد غازي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12101 

ورقم قيد 90662    محل رئيسى  عن تاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة القاهرة العقاررقم 27 شارع الحسيني 

من شارع زهور - الدور الرضى - محل

69 - عمر خلف محمد سعداوى تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12102 

ورقم قيد 90663    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 29 ق 1/3 الحى الثالث هــ و المنطقه 52

70 - محمد سامي محمد عميش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12108 

ورقم قيد 90664    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين ومشروبات ساخنه وبارده دون الكحوليه, بجهة 

محافظة القاهرة تقاطع شارع 9 مع النهضه محل رقم 2

71 - عمر حامد عبدالعزيز حامد يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12117 ورقم قيد 90665    محل رئيسى  عن تجاره البواب والشبابيك, بجهة محافظة القاهرة عمارة 6 مربع 

1164 شيراتون مربع الوزراء
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72 - احمد عبدالتواب زكريا عبدالرشيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12118 ورقم قيد 90666    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل دون الدويه, بجهة 

محافظة القاهرة 7003 شارع الجامعه الحديثه -الحي السادس الهضبه الوسطى المقطم

73 - احمد سعداوى توفيق عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12120 

ورقم قيد 90667    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 23 ش محمد 

عبدالسلم طرة شقه بالدور الثانى

74 - احمد محمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12121 

ورقم قيد 90668    محل رئيسى  عن تشكيل معادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنه, بجهة محافظة القاهرة 66 

ش الصوابي

75 - محمد مختار عبدالحميد محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12122 ورقم قيد 90669    محل رئيسى  عن تجاره ادوات مكتبيه وملبس ) فيما عدا تصوير المستندات 

والكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن والملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 7 شارع احمد السمان الحى الثامن الدور الرضى رقم 2

76 - جهاد سعيد فايق علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12124 

ورقم قيد 90670    محل رئيسى  عن اقامه وتنظيم واداره المعارض والتوريدات العموميه  ) فيما عدا توريد 

العماله والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 195 لسنة 2022, 

بجهة محافظة القاهرة 40ش جرجس حنا من الزهراء

77 - عبدا احمد محمد حسبو عبدالمجيد خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 12128 ورقم قيد 90671    محل رئيسى  عن التدريب على الكمبيوتر وتصميم برمجيات ) فيما عدا 

المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( 

موافقة امنية رقم 283 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 23 ش حافظ بهجت بجوار المحكمه غرفه 

من شقه

78 - ساره محمود احمدد امين بدوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12130 ورقم قيد 90672    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه ) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكية 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 

200 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 135 ش مصطفى النحاس / م نصر

79 - محمد عوض حلمى محمد قوطه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12133 ورقم قيد 90673    محل رئيسى  عن بلى ستيشن العاب فيديو فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 351 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 58 شارع ابن 

النفيس الحى الثامن محل

80 - محمد مصطفى دمرداش حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12139 ورقم قيد 90674    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة القاهرة محل 5 بالعقار 

11 سرباكس درب سعاده

81 - احمد سعيد حامد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12147 

ورقم قيد 90675    محل رئيسى  عن بوتيك اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع التروللى

82 - زياد احمد سامى احمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12156 ورقم 

قيد 90676    محل رئيسى  عن مكتب ترجمه معتمدة ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 222 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 

وحدة بمبنى 5 أ اشجار دارنا دائرى المعادى بجانب كارفور
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83 - محمد ابراهبم عبد السلم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12171 ورقم قيد 90677    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ودراسات تسويقية ) فيما عدا توريد العماله 

وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن والنترنت (, بجهة محافظة القاهرة 7015 

تلل المقطم الحى السادس 5 والهضبه الوسطى

84 - على ابراهيم مرسى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12172 ورقم قيد 90678    محل رئيسى  عن انشاء الكافتيريات وادارتها انشاء اماكن كيدز اريا وادارتها انشاء 

الكافيهات وادارتها, بجهة محافظة القاهرة 7 ش 270 من ش النصر المعادى

85 - على عبد الفتاح على  امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12175 ورقم قيد 90679    محل رئيسى  عن التوريدات والمقاولت, بجهة محافظة القاهرة 60 ش وابور ابو 

سبحه -الحارة الجديدة - شقة الدور الول

86 - سيد عبدالمنعم محمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12177 ورقم قيد 90680    محل رئيسى  عن بيع شامبوهات و برفانات, بجهة محافظة القاهرة 79 ش السد 

العالى

87 - اشرف عبدالغنى ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12178 ورقم قيد 90681    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 10ش حسن ابو 

جبل - دار السلم

88 - وائل مصطفى امام شحاته تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12185 ورقم قيد 90683    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة 7 سوق 

النجوم-مدينة نصر

89 - انجي عدلي احمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12222 ورقم 

قيد 90684    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 40 شارع الترعه

90 - محمد مصطفى كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12241 ورقم قيد 90685    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 8ش محى الدين عز طره 

كوتسيكا- المعادى

91 - عمر ممدوح رشدى الغالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12265 

ورقم قيد 90686    محل رئيسى  عن دار نشر وتوزيع فيما عدا الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 128 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 22 

شارع د على ابراهيم رامز

92 - ايمن ثروت نصيف راسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12284 

ورقم قيد 90688    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع صالح محمد 

من شارع الساقيه

93 - عبده الحسيني عبدالرحمن محمد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 12305 ورقم قيد 90689    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات و التوريدات العموميه ) فيما عدا 

توريد العماله وتوريد الكمببيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 4 ش بهجت شراراه اغاخان الدور الرضى شقه رقم 1

94 - احمد كمال الدين عبد الحميد نونو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12331 ورقم قيد 90691    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صيد, بجهة محافظة القاهرة 37 ش بهاء الدين - 

الدراسه
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95 - وائل محمد عبد الغفار محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12354 ورقم قيد 90692    محل رئيسى  عن تشكيل المعادن, بجهة محافظة القاهرة ش الخشاب بجوار محسن 

ابو الدهب عزبة العرب

96 - بهاء وجيه ذكى حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 12357 ورقم 

قيد 90693    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات الخشاب, بجهة محافظة القاهرة 1 ش احمد رجب  من سكه 

عبدالرازق

97 - هبه عبدالرحمن محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12358 ورقم قيد 90694    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 24 ش الشهيد مصطفى 

رياض المنطقه الولى غرفه

98 - كمال حسن ابو ضيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12372 ورقم قيد 90695    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة 91شارع المنيل - 

مصر القديمة

99 - رنا يحى مصطفى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12376 

ورقم قيد 90696    محل رئيسى  عن بيع قماش ستائر ومفروشات, بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات الشركه 

السعوديه

100 - محمد عبد العظيم على راشد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12380 ورقم قيد 90697    محل رئيسى  عن العاب بلي استيشن ) فيما عدا النترنت ( موافقة امنية رقم 298 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 46 ش عبدا ابو السعود

101 - محمد سعيد سيد خالد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12406 

ورقم قيد 90701    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 15 أ المجاوره الولى مدينه الفسطاط

102 - شادي عبدالمتعال عبدالهادي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 12413 ورقم قيد 90702    محل رئيسى  عن انظمه المعلومات شبكات الحاسب انظمه الطفاء والمان 

الذكيه انظمه الكهرباء الذكيه انظمه المياه والصرف الحي الذكيه انظمه الصوت الذكيه انظمه الطاقه الشمسيه انظمه 

الناره الذكيه انظمه الزراعه الذكيه ) موافقة امنيه رقم322 /2022, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع القدس 0

حدائق القبه

103 - حسام سيد محمد حسن عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12419 ورقم قيد 90703    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات الديكور والتشطيبات المعمارية بدون لوحات 

وبدون ورق الحائط, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 نموذج ب بلوك ص 36 شقه رقم 2أ الرضى الشطر 

السابع زهراء المعادى

104 - ايهاب فريد ابراهيم فريد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12420 

ورقم قيد 90704    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت ) فيما عدا توريد العمالة وتوريد الكمبيوتر 

ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 1 ميدان الوبرا الدور السابع شقة 703

105 - شريف عصام كمال مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12427 ورقم قيد 90705    محل رئيسى  عن بيع اللت والمعدات الخرى بالجملة وتجميع المياه ومعالجتها 

وتوصيلها وبيع اللت والمعدات واللوازم الزراعية وبيع الدوات الرياضية بالتجزئة فى المتاجر المتخصصة, 

بجهة محافظة القاهرة مربع 1186 عمارة 12 شارع المشير احمد اسماعيل

106 - نادر اليشع حنس حناا حنس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12429 ورقم قيد 90706    محل رئيسى  عن تجارة الخشاب, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الجامع من شارع 

مزرعة البط

Page 10 of 119 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

107 - صيدلية ادهم سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12433 ورقم 

قيد 90707    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة عقار 27 ش الشيخ على يوسف المنيرة

108 - ياسمين عبدا الصادق محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12435 ورقم قيد 90708    محل رئيسى  عن تسويق الكتروني ) موافقة امنية رقم 232 لسنة 2022 فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 75 امتداد رمسيس 2 - شقة

109 - يوسف سمير حلمى خليل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12437 ورقم قيد 90709    محل رئيسى  عن بنسيون, بجهة محافظة القاهرة 16 ش جواد حسنى باب اللوق

110 - مروة ماهر عبد المجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12438 ورقم قيد 90710    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وصيانة مولدات ومعدات واجهزة ولوحات 

كهربائية ومقاولت ) فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة 

محافظة القاهرة وحدة A الكائنة بالشقه 3 مكرم عبيد

111 - سامح ملك عبدالشهيد فهمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12439 ورقم قيد 90711    محل رئيسى  عن بيع مجوهرات, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 46 ش 

بيروت

112 - علء سيد محمود الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12440 ورقم قيد 90712    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار وصيانه راديتير, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 

5 بالعقار 62 ش دمشق مصر الجديده

113 - مصطفى محمد مصطفى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12442 ورقم قيد 90714    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة القاهرة 2 سكه القنطرة ش الشعرانى 

وبحمل 477 ش بورسعيد

139 - اشرف فرغلي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12601 ورقم قيد 90749    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة 108 نهاية ش 

10 بالدور الرضى محل

114 - مؤسسة حلمى للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 12467 

ورقم قيد 90719    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد 

العماله وتوريد مستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 14 شارع الجنينه شقة بالدور 

الثالث بعد الرضى

115 - انطونيوس رزق ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12468 ورقم قيد 90720    محل رئيسى  عن تجارة المنتجات الغذائية, بجهة محافظة القاهرة شارع السيدة 

زينب من شارع الفيوم

116 - سيد عبدالحميد محمود عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12471 ورقم قيد 90721    محل رئيسى  عن مصنع منشئات معدنيه, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع احمد 

عدويه شارع الدكتور عوض متفرع من شارع حسنين دسوقى محل رقم 12

117 - حسين احمد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 12472 

ورقم قيد 90722    محل رئيسى  عن تشغيل مصوغات, بجهة محافظة القاهرة 18 سكه الصاغه الباب الول
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118 - احمد السيد على مهران تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 12486 

ورقم قيد 90723    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 43 ش محمود الليثي الميريه

119 - الحسن محمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12498 ورقم قيد 90724    محل رئيسى  عن اعلنات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية 123 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 38 أ شارع نجيب الريحانى

120 - ايهاب سيد جابر السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 12505 

ورقم قيد 90726    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة شقه 9 عماره5 أ عمارات النقابات 

اخرمصطفى النحاس مشروع 480 وحده

121 - شيماء عبد الرحيم سيد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12508 ورقم قيد 90727    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتسويق عقارى ) فيما عدا توريد العمالة 

وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار 88 أ محطه 

الزيتون / غرفه من فيل

122 - عبدالرحمن محمد دياب حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12509 ورقم قيد 90728    محل رئيسى  عن توريد و تجهيز معدات الفنادق  و المطاعم, بجهة محافظة القاهرة 

1611 الهضبه الوسطى بجوار مدرسة البارون المقطم

123 - صيدلية د السعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12510 ورقم 

قيد 90729    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع عبدالعظيم الغلمى متفرع من حسين 

هيكل

124 - تامر احمد عبد ا غريب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12511 ورقم قيد 90730    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة 135 ش الطيران

125 - شريف عبدالتواب محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12512 ورقم قيد 90731    محل رئيسى  عن بيع دواجن ولحوم مجمده, بجهة محافظة القاهرة 14 حاره 

العليمى

126 - مؤسسة الرواش للمواد الغذائيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12520 ورقم قيد 90732    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع سليمان الفوال

127 - امنيه بيومى فتحى ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12525 ورقم قيد 90733    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر 

ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 16أ ش السبع سقايات

128 - دعاء ممدوح سيد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12526 

ورقم قيد 90734    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 62 شارع حلوان محل رقم 2

129 - هند صلح الدين محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12530 ورقم قيد 90735    محل رئيسى  عن تجاره اللكترونيه ) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة 

امنية رقم 262 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 4 مربع 1157 مربع الوزراء شيراتون
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130 - فرح خليل نخله خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12535 

ورقم قيد 90736    محل رئيسى  عن تجارة المصوغات والمجوهرات والساعات, بجهة محافظة القاهرة 39 

شارع المنيل

131 - محمد ناصر كمال محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12565 ورقم قيد 90737    محل رئيسى  عن دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف والبلء والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه -موافقه امنيه رقم/237 لسنه 2022, بجهة محافظة 

القاهرة 3 شارع النزهه

132 - علء سيد محمود الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12566 ورقم قيد 90738    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار وصيانه راديتير, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 

5 بالعقار 62 ش دمشق مصر الجديده

133 - علء مجدى مرتضى عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 12570 ورقم قيد 90739    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القاهرة شارع بهجت السلم 

من شارع النجاح عزبة خيرا

134 - شعبان احمد محمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12588 ورقم قيد 90741    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وبقاله بالتجزئة, بجهة محافظة القاهرة 21 شارع 

عبدالغفار عزيز ناصية شارع الحريه الملءه

135 - محمد زين العابدين على محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12590 ورقم قيد 90742    محل رئيسى  عن بلي ستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 210 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 226 ش خالد بن الوليد من ش 

الحرية

136 - صلح احمد عبدالحميد عبدالباقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12591 ورقم قيد 90743    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة 5 ش بشارة 

حوض الزهور بولق ابو العل

137 - اشرف ملك بولس سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12597 

ورقم قيد 90746    محل رئيسى  عن بلى استيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة ( موافقة امنية رقم 277 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة قطعة 2117 المجاورة الثانية بمدينة المعراج

138 - اسامه فتحى عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12600 ورقم قيد 90748    محل رئيسى  عن صاله جيم, بجهة محافظة القاهرة 269 ش بور سعيد

140 - ايمن موريس عطاا تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 12604 ورقم قيد 90750    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة قطعة 7806 بلوك 40 قسم المقطم الدور الول 

حجرة من شقة

141 - كريم حسن عبد السلم على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12608 ورقم قيد 90751    محل رئيسى  عن تنظيم حفلت موافقة امنية رقم 306 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة 17 مساكن الميريه

142 - محمد رمضان السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12620 ورقم قيد 90752    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات طبيه, بجهة محافظة القاهرة 45ش بستان 

الفاضل
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143 - تامر عبد الرازق عباس على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12621 ورقم قيد 90753    محل رئيسى  عن خدمات رجال اعمال ) تاجير سيارات وسيط  تأمين صحى ( فيما 

عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العماله 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 341 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 17 شارع حسن 

صبرى - الزمالك

144 - اسامه مختار محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12630 ورقم قيد 90754    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع اغذئيه و مشروبات ) فيما عدا المشروبات 

الكحولية ( و توريدات عموميه ) فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن (, 

بجهة محافظة القاهرة 10 شارع محمد فكرى تقاطع شارع 9

145 - محمد يحيى احمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12641 

ورقم قيد 90755    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 30شارع المعزية الخرطه 

القديمة بالدور الرضى مكتب

146 - جمال لطفى احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12644 

ورقم قيد 90756    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمدة, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع على ابن طالب زهراء 

مدينة نصر

147 - محمود مصطفي عبدالمولي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12663 ورقم قيد 90758    محل رئيسى  عن تسويق عقاري   تشطيبات   توريدات عامه فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العماله وتوريد مستلزمات الطباعه والدعاية والعلن, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6273 

ش كليه صيدله - المقطم الدور الثانى شقة رقم 202

148 - منه ا طارق فاروق محمود تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12670 ورقم قيد 90759    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع سمير عبد الرؤوف 

الدور الرابع شقه 7و 8

149 - عبدالرحمن محمد محمود مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 12671 ورقم قيد 90760    محل رئيسى  عن مكتب توريد للطرحه الحريمي, بجهة محافظة القاهرة 4شقه 

رقم4 بالدور الرضي عماره4 امتداد المل

150 - رشاد نجاح شفيق حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12673 

ورقم قيد 90761    محل رئيسى  عن ورشه خياطه, بجهة محافظة القاهرة 21 ابو ضيف مدرسه مبارك

151 - مجدى محمد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 12674 

ورقم قيد 90762    محل رئيسى  عن بلي ستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة ( موافقة امنية رقم 301 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 19 عمارات النخيل السمرات المقطم محل 

رقم 4

152 - هانى احمد محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12687 

ورقم قيد 90763    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات طبية, بجهة محافظة القاهرة 3 ش الشيخ على يوسف 

المنيرة

153 - سيد عبده للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12715 

ورقم قيد 90764    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 5 ميدان السلخانه
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154 - محمد محمد عبدالقادر خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12721 ورقم قيد 90766    محل رئيسى  عن تجارة الحاسب اللى ومستلزماته ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 390 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 126 ش 

مصطفى النحاس ق 12 بلوك 85 المنطقة السادسة الدور الول محل

155 - اسيا للتجارة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12727 ورقم قيد 

90767    محل رئيسى  عن تجارة الجمله والتجزئة للكسسوارات والمشغولت اليدوية والمصنوعات الجلدية 

والملبس, بجهة محافظة القاهرة 6066 المجاورة السادسه الهضبه الوسطى المعراج

156 - محمد نبيل العبد ايوب حلوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12728 ورقم قيد 90768    محل رئيسى  عن بلى ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 92 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 58 صقر قريش ش مكه 

شيراتون بالدور الرضى شقة بمدخل خاص

157 - مصطفى عبدا محمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12733 ورقم قيد 90769    محل رئيسى  عن بيع الملبس المستعمله ) الباله (, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 

1 عقار 71 ش 26 يوليو

158 - محمود محمد فهمي حسنين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12735 ورقم قيد 90771    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وخدمة رجال اعمال وفاكس وتصوير مستندات  

فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) موافقة امنية رقم 444 لسنة 2022 (, بجهة 

محافظة القاهرة 28ش عبدالحميد عثمان

159 - عبدالحميد يوسف عبدالحميد ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 12736 ورقم قيد 90772    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة القاهرة عقار 17ش 

درب الشمس ميدان السيده زينب - محل

160 - محمد عبدالرحمن حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12737 ورقم قيد 90773    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ومجوهرات ) بعد الحصول على موافقة الدمغة 

والموازين (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش محمود المصرى من ش الفتح

161 - مايسه نور الدين مصطفى المراغى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12738 ورقم قيد 90774    محل رئيسى  عن تجارة الكاوتش والبلستيك, بجهة محافظة القاهرة 14ش معروف

162 - هيثم على غريب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12741 

ورقم قيد 90775    محل رئيسى  عن بيع الملبس المستعمله - الباله -, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 عقار 

1 ش العائلت حارة على السماك

163 - خالد محمود دمرداش حفني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12744 ورقم قيد 90776    محل رئيسى  عن بيع مشغولت نحاسيه, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار رقم 4 

ش اللسلكي الصغير قطعه 25 سابقا

164 - محمود محمد عبدالدايم عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12746 ورقم قيد 90777    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة القاهرة 4 ش اسوان

165 - معتز بال محسن السيد محمد مصطفي الجمل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-22 

برقم ايداع 12752 ورقم قيد 90778    محل رئيسى  عن توريد كارت تخفيضات, بجهة محافظة القاهرة ب 50 

مساكن صقر قريش العاشر
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166 - فردوس حامد محمد طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12755 ورقم قيد 90779    محل رئيسى  عن توريد احبار و برنترات و قطع غيار كمبيوتر ) فيما عدا توريد 

العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( 

موافقة امنية رقم 449 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة ش المواصله - المام الشافعى

167 - مينا صبحى عازر تادرس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 12771 

ورقم قيد 90781    محل رئيسى  عن مركز تدريب وتنميه موارد بشريه ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية 212 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 8ش عثمان بن عفان 

شقة 5

168 - ميادة محمد احمد على يوسف تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12782 ورقم قيد 90782    محل رئيسى  عن خدمات الكترونية و التصدير و الستيراد ) فيما عدا المجموعة 

16 الفقرة 36 من المجموعة 6 واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العماله بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية 454 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة د3 معهد أمناء الشرطة

169 - محمود احمد على يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 12786 

ورقم قيد 90783    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتشطيبات نوافذ, بجهة محافظة القاهرة 8304 الحى السابع 

قسم المقطم

170 - محمد ابراهيم محمد السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12793 ورقم قيد 90784    محل رئيسى  عن بيع خضروات و فاكهة, بجهة محافظة القاهرة السوق التجارى 

الشطر السابع محل رقم 15

171 - عزام شعبان علي سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 12802 

ورقم قيد 90785    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة شارع الزهراء سوق 2ب 

متفرع من شارع مصطفي

172 - كاتى ادوار نحاس تاجر فرد  رأس ماله 750,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 12830 

ورقم قيد 90786    محل رئيسى  عن  استيراد وتصدير   استيراد وتصدير وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العماله وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 6 عمارات 

المروة شقه 32 مصر الجديده الدور الثالث

173 - احمد جمال محمد صادق تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 12831 

ورقم قيد 90787    محل رئيسى  عن بيع احذيه وملبس, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع غنيم بجوار حديقه 

الفسطاط

174 - علي محمد احمد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12843 ورقم قيد 90789    محل رئيسى  عن خدمات الدراسات الداريه و التسويقيه عبر تطبيقات و مواقع 

التواصل الجتماعي) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 108 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 

38 ش منصور باب اللوق

175 - ابراهيم محمد نجدي علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12855 ورقم قيد 90791    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتصوير 

المستندات (, بجهة محافظة القاهرة 1 ش السرجة المتفرع من ش وابور المياه

176 - احمد عبدالكريم حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12868 ورقم قيد 90792    محل رئيسى  عن نجار اثاث, بجهة محافظة القاهرة 26 شارع محمد مصطفي من 

شارع حسن التهامي
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177 - سيد عبدالعاطي سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12875 ورقم قيد 90794    محل رئيسى  عن اصلح المعدات اللكترونيه والبصريه, بجهة محافظة القاهرة 20

ش عبدالعزيز جاويش باب اللوق

178 - كريمه عشماوى عبدالمعطى الغايش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 12896 ورقم قيد 90795    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع 

عرفه أنور من مزرعة البط

179 - ايمان سيد عبدالحافظ عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12897 ورقم قيد 90796    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 50شارع 

مجدى نوح سابقا حاليا نوح على حسين

180 - حنان عبدالفتاح عبدا عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12918 ورقم قيد 90799    محل رئيسى  عن تدريب كمبيوتر ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 199 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 30 ش محمد 

مصطفى حمام

181 - حسام الدين محمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12942 ورقم قيد 90801    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة القاهرة 3 ش الشهيد جاد

182 - نسمه متولى عبد السميع متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12954 ورقم قيد 90802    محل رئيسى  عن دعاية واعلن وتشطيبات ديكور ) فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 275 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 12 ش صبحى الطحاوى شقة 3 الدور الثالث

183 - خاطر جمال خاطر على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 12958 

ورقم قيد 90803    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة كافيه بفندق ودار حرس الحدود طريق 

شيراتون الماظه

184 - تامر ابراهيم ابو العطا العميرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12959 ورقم قيد 90804    محل رئيسى  عن تنظيم حفلت و مؤتمرات, بجهة محافظة القاهرة 87 ش وادي 

الميريه

185 - مارلين وصفى وزير برسوم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12961 ورقم قيد 90805    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع محمد صدقى 

شافعي المنيل

186 - عمرو صالح عبدالرحمن عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12995 ورقم قيد 90808    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير, بجهة محافظة القاهرة 98 ش السد العالى

187 - محمود سعيد محمد ابو نوار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12996 ورقم قيد 90809    محل رئيسى  عن  بلي ستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 517 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 49 عمارات اطلس شارع الطاقه

188 - امير ابراهيم عبدالعليم محروس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13001 ورقم قيد 90811    محل رئيسى  عن تجارة المعادن والحديد والتوريدات العموميه, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 31 ش ورش القطن السبتيه محل
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189 - مركز لطيف للخدمات الفنيه والكمبيوتر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 13002 ورقم قيد 90812    محل رئيسى  عن تصوير مستندات والخدمات الفنيه للكمبيوتر بموافقه امنيه 

رقم )368( فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه0, بجهة محافظة القاهرة 16ف الشطر العاشر المعادى الجديده

190 - محمود محمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13003 ورقم قيد 90813    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 16ب نموذج 53 المعادى

191 - حمدى الفولى عبدالسيد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13005 ورقم قيد 90814    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة ش بحرى المساكن الميريه بجوار 

مسجد بلل بن رباح

192 - هشام السيد محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 13008 

ورقم قيد 90815    محل رئيسى  عن توريد سماعات واكسسوارات موبايل وتجاره الكترونيه) فيما عدا توريد 

العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة ( موافقة امنية رقم 245 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 32 شارع مصطفى النحاس 

مكتب

193 - رامي سامي مصباح عبدالعال المصري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 13012 ورقم قيد 90816    محل رئيسى  عن تصميم وتطوير وتوريد العاب اليكترونيه ) فيما عدا توريد 

العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية 482 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 15ش احمد بليغ

194 - احمد محمد الحسيني عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13021 ورقم قيد 90817    محل رئيسى  عن توريد وتركيب قطع غيار تكيف السيارات, بجهة محافظة القاهرة 

174ش جسر السويس

195 - رمضان احمد حسن خليفه تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 13027 

ورقم قيد 90818    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع المراء من شارع التل

196 - حسام الدين ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 13040 ورقم قيد 90821    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله 

وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 6 تقسيم ضباط 

السجون

197 - هشام ابو العل بخيت ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

13042 ورقم قيد 90822    محل رئيسى  عن تركيب وصيانه انظمه التكيف, بجهة محافظة القاهرة 59 احمد 

عبدالباقى

198 - محمد جمال محمد علي جعفر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13050 ورقم قيد 90824    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار بلستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 493 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة بارتشن 225 

سراج مول 2 ش عطيه الصوالحي اخر مكرم عبيد

199 - يحى حسنى محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 13051 

ورقم قيد 90825    محل رئيسى  عن مطعم )لحوم(, بجهة محافظة القاهرة 54 شارع 103برج 16 الشرق بلوك 

54 - المقطم محل 4
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200 - بول فرج لبيب قلدس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 13052 ورقم 

قيد 90826    محل رئيسى  عن بيع قطع  غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 302 ش فتح ا بدران من سكه 

الوايلى

201 - ساهر سامى عبد العظيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13065 ورقم قيد 90828    محل رئيسى  عن بيع وشراء وصيانه اجهزة كمبيوتر ومستلزماته ) فيما عدا 

خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 309 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة 48ش الشيخ احمد ابراهيم متفرع من جسر السويس

202 - مصطفى علء الدين عبدالقادر مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 13069 ورقم قيد 90829    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 

شقه 83 عماره 5 يوسف عباس بلوك 4

203 - عصمان لتوريد و تركيب السيراميك و جميع التشطيبات المعماريه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 13071 ورقم قيد 90830    محل رئيسى  عن توريد و تركيب السيراميك و 

جميع التشطيبات المعماريه, بجهة محافظة القاهرة شارع حسني مبارك الهجانه

204 - بلل حنفي ابوالمعاطي حامد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13080 ورقم قيد 90831    محل رئيسى  عن استيراد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 8 ش طلبه 

ابوالسعود

205 - رفاعى صالح على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 13084 

ورقم قيد 90833    محل رئيسى  عن اعمال حداده و كريتال و تشطيات معماريه, بجهة محافظة القاهرة محل 

بالعقار رقم 3 شارع الحق متفرع  حسنى مبارك عزبة الهجانه

206 - السيد مصطفى السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 13,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13089 ورقم قيد 90834    محل رئيسى  عن بيع خضار و فاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 6 ش عمر 

بن الخطاب

207 - عمرو جمعه حموده السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13091 ورقم قيد 90835    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 56ش احمد الزمر

208 - محمد عليش سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13095 ورقم قيد 90836    محل رئيسى  عن تصميم المواقع اللكترونيه ) موافقة امنية 471 لسنة 2022 فيما 

عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش السبكى مكتب بالدور 2 - مصر الجديدة

209 - نجلء اسماعيل ابراهيم هريدى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13096 ورقم قيد 90837    محل رئيسى  عن مكتب لدارة الساحات, بجهة محافظة القاهرة 22 شارع قايتباى  

المنيل

210 - محمد محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13097 ورقم قيد 90838    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وخدمات طباعه فيما عدا ) توريد العماله 

وأصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت ( وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موفقه أمنية رقم 20 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 5 ش 263 تقاطع ش عمر بن 

الخطاب

211 - محمد عبدالرحمن محمد غراب تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13098 ورقم قيد 90839    محل رئيسى  عن التدريب فى مجال الموارد البشريه والتسويق ودراسه الجوده 

ودراسات الجدوى ) فيما عدا المن والحراسة وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( 

موافقة امنية رقم 433 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 7ش حسنين عبدالقادر ق 5 بلوك 16 المنطقه السادسه
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212 - السيد ابو ضيف عابد هريدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13104 ورقم قيد 90840    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الكهربائيه والدش والكاميرات, بجهة محافظة 

القاهرة 66 ش عبداللطيف شعبان متفرع من ش التحرير الميريه

213 - ياسر احمد امين مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 13106 

ورقم قيد 90841    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العمالة وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته 

ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 5ش حسنى

214 - محمد امين محمد عبدالرحمن فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13110 ورقم قيد 90842    محل رئيسى  عن تنظيم مؤتمرات و برمجه ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة 

امنية رقم 465 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 52 ش الطيران

215 - عمرو حسن صابر تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 13114 

ورقم قيد 90843    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت )تكييف /كهرباء( - فيما عدا توريد العماله 

وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة 78 ش الدكتورة  

عايده

216 - عباس مصطفى عباس موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13125 ورقم قيد 90844    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة القاهرة 8 حارة رشوان الغنام منشاة 

ناصر

217 - ياسر ابراهيم عبدالحكيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13132 ورقم قيد 90845    محل رئيسى  عن بيع وصيانه واصلح الدرجات الناريه وقطع غيارها وملحقاتها, 

بجهة محافظة القاهرة 6 ش البورصه محل رقم 7 بالدور الرضى

218 - احمد حاتم محمد عثمان النمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13145 ورقم قيد 90846    محل رئيسى  عن كافيتريا لتقديم المشروبات فيما عدا الكحولية, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 6 شارع علي الكردي حي المعادي برج الجزيرة محل

219 - عمرو هشام عبدالحميد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13155 ورقم قيد 90847    محل رئيسى  عن بيع اثاث منزلي, بجهة محافظة القاهرة 24 ش مصطفي النحاس

220 - طارق حلمى كامل بولس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13174 ورقم قيد 90848    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة 35 ش اباظة
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فروع الفراد

1 - فاطمة اسماعيل حسن مرسى  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   11689 ورقم قيد   87650  محل فرعى  

عن اصلح وبيع شينيورات وعدد  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 4 بالعقار رقم 10 شارع 

السكة الحديد - رمل بولق

2 - احمد سيف الدين فرج البدوى  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   11691 ورقم قيد   90604  محل فرعى  

عن  تطوير بمناهج تعليميه بموافقه امنيه رقه 182 لسنه 2022  بجهة محافظة القاهرة 101 ش 9 الدور 3

3 - احمد سيف الدين فرج البدوى  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   11691 ورقم قيد   90604  محل فرعى  

عن  تطوير بمناهج تعليميه بموافقه امنيه رقه 182 لسنه 2022  بجهة محافظة الجيزة 4 شارع ابراهيم عبدالعال- 

همفرس- بولق الدكرور

4 - ماجد جرجس بطرس جرجس  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   11733 ورقم قيد   90609  محل 

فرعى  عن نقل ورحلت داخل)ج.م.ع(  بجهة محافظة الجيزة رقم321 ش الملك فيصل محطة حسن محمد الهرم

5 - ماجد جرجس بطرس جرجس  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   11733 ورقم قيد   90609  محل 

فرعى  عن نقل ورحلت داخل)ج.م.ع(  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/20 شارع عبد العزيز جاويش شقة 

609 الدور 6 علوى

6 - وليد سيد عبدالجواد محمد  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   11812 ورقم قيد   65958  محل فرعى  

عن مخبز بلدى  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع التبانه

7 - صيدليه د  شريف عبد المنعم  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   11916 ورقم قيد   85934  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة قطعه 7770 منطقة س من شارع 9

8 - محمد محمود صلح  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   12154 ورقم قيد   66070  محل فرعى  عن 

ادارة المطاعم والمنشآت الترفيهية  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل رقم 1 نادى العلميين شارع 

عبد العزيز ال سعود - مصر القديمة - القاهرة

9 - على محمود على محمد فرغلى  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   12584 ورقم قيد   79376  محل 

فرعى  عن محمصات لب ومكسرات ياميش  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع 233 دجله عمارات المل

10 - رشاد غريب السيد حموده  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   12667 ورقم قيد   81743  محل فرعى  

عن ورشة رخام تقطيع وتلميع الرخام  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 6 شارع عطفه عبد العال من 

شارع الخلء - التونسى - الخليفة

11 - عبد المغيث للتوريدات وصيانه محطات الوقود  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   12690 ورقم قيد   

82195  محل فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح /صيانه محطات الوقود وتوريدات )فيما عدا توريد العماله وتوريد 

اجهزه الكمبيوتر والدعايه والعلن والطباعه والحبار (  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضي 8 ش 

الجباخانات الباجيه

12 - احمد شعبان عبد الصادق على  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   12700 ورقم قيد   86672  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح / تصدير فقط  بجهة محافظة القاهرة 97 ابراج امتداد المل التوستيراد

13 - مهند عبدالمنعم عبدالرحمن خليل  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   12828 ورقم قيد   77768  محل 

فرعى  عن توريدات لحساب الغير 0  بجهة محافظة القاهرة 10063 شارع المعراج

14 - هشام عبد ا ربيع ابراهيم  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   12920 ورقم قيد   58736  محل فرعى  

عن مركز تجميل دون اجراء العمليات الجراحية  بجهة محافظة القاهرة قطعة 358 / 3 التجمع الخامس

15 - قناوى امين محمد جاد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   12844 ورقم قيد   90790  محل فرعى  عن 

مكتبة و خردوات  بجهة محافظة القاهرة محل 2بلوك 9شارع جمعيه تنفيذ الحكام زهراء المعادى

16 - قناوى امين محمد جاد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   12844 ورقم قيد   90790  محل فرعى  عن 

مكتبة و خردوات  بجهة محافظة الجيزة ش العباس مدينة الطلبة العجوزة ملك هانى محمد ابراهيم

17 - المسلمي للتوريدات العموميه والحدايد والبويات  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   12992 ورقم قيد   

87569  محل فرعى  عن توريد حدايد وبويات وتوريدات عمومية ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعاية والعلن والطباعة والحبار (  بجهة محافظة القاهرة 21 شارع القصر العيني
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18 - محمد حامد محمد محمود  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   13159 ورقم قيد   72051  محل فرعى  

عن إضافة نشاط / الطباعة ) بموجب موافقة امنية رقم 392 لسنة 2020 (  بجهة محافظة القاهرة 54 شارع ذاكر 

حسين شقة بالدور الرضى موافقة امنية رقم 420 لسنة 2022 بنشاط طباعه فقط

قيود الشركات

1 - صلح عبدالفتاح عامر وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

11935 ورقم قيد  90631    مركز عام  عن تجاره وبيع وتركيب جميع انواع الزجاج ومقاولت النجارة 

والكريتال والحديد بالعمارات والتوريدات العمومية بجميع انواعها  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 48 شارع 

السرجه من شارع حسن النور

2 - ابراهيم سالم وشركاه شركة  رأس مالها 28,800.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    12017 

ورقم قيد  90648    مركز عام  عن إدارة مصانع  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 زهراء المعادي ف 5 - 

عمارات الياسمين

3 - ال حسنى لتجاره السجاد شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

12018 ورقم قيد  90649    مركز عام  عن بيع وتجاره السجاد  بجهة محافظة القاهرة 131 شارع 9 حدائق 

المعادى - دار السلم

4 - سعيد ابو الدليل امام وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

12441 ورقم قيد  90713    مركز عام  عن تجاره وتشغيل معادن  بجهة محافظة القاهرة العقار 4 شارع 

المنصورى

5 - محمد هلل وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    12594 

ورقم قيد  90745    مركز عام  عن توريدات ومقاولت  بجهة محافظة القاهرة 1155الحي الول قسم المقطم

6 - فؤاد ظريف مليكه و شركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

12872 ورقم قيد  90793    مركز عام  عن تجارة كلف جمله س ت على نفس العين331519  بجهة 

محافظة القاهرة شارع بورسعيد
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فروع الشركات

1 - ناصر عبدالرحيم قويدر و شركاة   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11677 ورقم قيد   771   

فرعى  عن أضافه نشاط عرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش فيما عدا أصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسة وتوريد العماله والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة 

موافقه أمنية رقم 171 لسنه 2022  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 55 شارع المنيل - مصر القديمة

2 - بطرس نادى راشد صليب وشريكه ايهاب نادى راشد صليب   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

11841 ورقم قيد   72805   فرعى  عن معرض لتجارة الرخام والجرانيت  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 

202 تسلسل دفتر خارج الزمام قطعه D / 75 و D/65 سابقا وحاليا W/27 بالمنطقة الصناعية شق الثعبان طره

3 - ايمان احمد هانى وشريكها   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    12243 ورقم قيد   71961   فرعى  

عن تجاره وتوريد الزيوت والصابون والمنظفات الصناعية وتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية  بجهة محافظة 

القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 118 المجاورة الولى - مدينة الفسطاط امام متحف الحضارة الجديد - الدور الثالث 

- شقة رقم 3

4 - احمد عبدالعزيز عبدالفتاح وشريكه   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    12263 ورقم قيد   81704   

فرعى  عن بيع الملبس الجاهزه فيما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 بالعقار رقم 5 

عمارات العبور صلح سالم

5 - ورثة محمد الحسينى على مصطفى   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    12444 ورقم قيد   90682   

فرعى  عن عمل و تجهيز و بيع حلوى من العجين  بجهة محافظة القاهرة عماره 5 م 3 أ الدور الرضى شارع 

9 المقطم

6 - لومكس للملبس الجاهزة   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    12451 ورقم قيد   90715   فرعى  

عن صناعة الملبس الجاهزة للطفال الداخلية والخارجية وتجارة الملبس الجاهزة والتصدير والتوكيلت التجارية 

والديكورات الداخلية والتشطيب مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

التى تزاول اعمل شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق اغراضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته الت نفيذية  بجهة محافظة القاهرة شقه 

بالدور الثانى 1 عطفه الدمهوجى من حارة الجداوى باب الخلق

7 - لومكس للملبس الجاهزة   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    12451 ورقم قيد   90715   فرعى  

عن صناعة الملبس الجاهزة للطفال الداخلية والخارجية وتجارة الملبس الجاهزة والتصدير والتوكيلت التجارية 

والديكورات الداخلية والتشطيب مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

التى تزاول اعمل شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق اغراضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته الت نفيذية  بجهة محافظة الشرقية 

X A قطعة A1 المنطقة الصناعية

8 - فلورز Flowers   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    12686 ورقم قيد   77744   فرعى  عن 

اضافة نشاط / تجارة وبيع المنظفات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم C8( 3 ( جراند سيتى

9 - علء الدين محمد مصطفى حسن وشركاه   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    12686 ورقم قيد   

77744   فرعى  عن اضافة نشاط / تجارة وبيع المنظفات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم C8( 3 ( جراند 

سيتى

10 - محمود محمد عبدالحميد الشويحى وشريكته   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    12717 ورقم قيد   

90765   فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

وتوكيلت تجاريه وتوريد الجهزه الطبيه والمعدات والكيماويات والمستلزمات الطبيه وصيانه الجهزة الطبيه 

والمعملية  بجهة محافظة القاهرة الخليفه -13 بلوك 1 شارع 9 تقسيم مدينه التجارين-المقطم  -ملك/ السيدات ) 

سميه وساره وسماء محمد عثمان (
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11 - محمود محمد عبدالحميد الشويحى وشريكته   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    12717 ورقم قيد   

90765   فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

وتوكيلت تجاريه وتوريد الجهزه الطبيه والمعدات والكيماويات والمستلزمات الطبيه وصيانه الجهزة الطبيه 

والمعملية  بجهة محافظة دمياط دمياط الجديده - المجاوره الولى الحي الرابع قطعه رقم 14/41 ملك / محمد عبد 

الستار محمد عجور

12 - عماد محفوظ وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12821 ورقم قيد   50556   فرعى  

عن بضاف الى غرض الشركة اضافة نشاط تعبئه وتغليف الحبار ومستلزمات و خدمات الطباعة وماكينات 

الطباعة والورق المستورد  موافقى امن رقم 32لسنة 2010  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع وجيه المتفرع من 

شارع عبد العزيز نصار - سوق القنال - جسر السويس - منطقه قباء

13 - عماد محفوظ وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    12823 ورقم قيد   50556   فرعى  

عن بضاف الى غرض الشركة اضافة نشاط تعبئه وتغليف الحبار ومستلزمات و خدمات الطباعة وماكينات 

الطباعة والورق المستورد  موافقى امن رقم 32لسنة 2010  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع وجيه المتفرع من 

شارع عبد العزيز نصار - سوق القنال - جسر السويس - منطقه قباء

14 - سعيد عبد الهادى وشركاه   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    12900 ورقم قيد   26291   فرعى  

عن حذف نشاط الستيراد  بجهة محافظة القاهرة 3ب بلوك 3 الكائنة بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب مدينة 15 

مايو
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 محو - شطب

1 - عبد الهادى جاب ا عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25968 قيد فى 01-08-1995 برقم ايداع  

3139 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

2 - حسنين رمضان حسنين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48562 قيد فى 03-07-2004 برقم ايداع  

3494 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو ترك التجارة

3 - سامح رزق جاد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   69702 قيد فى 06-04-2016 برقم ايداع  3077 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى

4 - محمد حسين محمد خليل ابو الجوخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   71863 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع  

8286 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

5 - محمد على محمد ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   72055 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع  8807 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لنقل المقر الى محافظة القليوبية

6 - ابراهيم جبيلى غانم جبيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78092 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  2113 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

7 - محمد احمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   81809 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع  4 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

8 - ياسمين ايمن محمد اليمنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85850 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع  7365 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

9 - مينا ميلد وهيب مسيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   88251 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  9075 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

10 - ايناس ابراهيم فتحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27791 قيد فى 21-05-1996 برقم ايداع  2212 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للوفاه

11 - محمود عبد الرحمن عبد الوهاب جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   61259 قيد فى 16-11-2021 برقم 

ايداع  9007 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو في 5/12/2022 وشطب القيد 

بعنوان - الخليفه م 3346 الحى الثانى الهضبه الوسطى المقطم

12 - محمود احمد عبد الله سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61352 قيد فى 05-06-2011 برقم ايداع  

2601 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

13 - احمد يحيى رجب عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   67740 قيد فى 18-11-2015 برقم ايداع  

5443 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

14 - محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   72321 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع  9516 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وشطب السجل بتاريخ 5/12/2022

15 - محمد عبدالصمد عبدالصمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80954 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع  

9261 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

16 - منصور محمد صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74523 قيد فى 30-05-2017 برقم ايداع  4586 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

17 - مروه محمود مدبولى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85140 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع  

3892 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

18 - مصطفى محمد عوض السعدني  تاجر فرد سبق قيده برقم   86786 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع  

3172 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

Page 25 of 119 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

19 - محمد السيد درويش مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   88809 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

1875 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

20 - محمد فكرى محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   89115 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  3207 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

21 - صلح بطرس قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم   24038 قيد فى 12-10-1994 برقم ايداع  3906 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

22 - محمد فهمى محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24318 قيد فى 14-11-1994 برقم ايداع  4490 

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

23 - يوسف للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   54173 قيد فى 16-07-2006 برقم ايداع  4597 وفى 

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

24 - احمد عبد الغفار محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58962 قيد فى 21-06-2009 برقم ايداع  

3027 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل وبهذا يمحى القيد من السجل 

التجارى

25 - ماهر ناجح عرفات سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   60180 قيد فى 26-08-2010 برقم ايداع  4388 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

26 - رومانى ماهر شوقى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   65934 قيد فى 04-01-2015 برقم ايداع  46 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

27 - ياسر فهيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72972 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع  599 وفى 

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

28 - الدسوقي للتجارة والتوزيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   80652 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع  8537 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

29 - مصطفى منصور مدنى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81707 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع  

11102 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو

30 - مصطفى منصور مدنى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81707 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع  26 

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

31 - تعديل السم التجارى ليصبح  مصطفى للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   86207 قيد فى 

09-02-2021 برقم ايداع  969 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

32 - اسلم احمد انور جابر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89491 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  

5124 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

33 - احمد عثمان محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   43054 قيد فى 26-12-2001 برقم ايداع  5882 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

34 - ايهاب صليب سليمان صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   61191 قيد فى 18-04-2011 برقم ايداع  

1736 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

35 - ماهر محمد متولى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   66021 قيد فى 18-01-2015 برقم ايداع  297 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

36 - هشام طارق بدر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   68525 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع  468 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

37 - مصطفى طاهر عبدالحميد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   73086 قيد فى 31-01-2017 برقم 

ايداع  836 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

38 - سحر عابدين علي عبد الصالحين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76548 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع  

10333 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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39 - محمد احمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78357 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  2748 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

40 - كريم اشرف نقول برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   84483 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع  571 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

41 - رامى سعد جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   85578 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

6241 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

42 - محمد ابراهيم انور ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   87688 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  6825 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

43 - عبد الغنى سيد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21604 قيد فى 23-09-1993 برقم ايداع  3318 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

44 - احمد سعودي عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55372 قيد فى 09-11-2006 برقم ايداع  7248 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

45 - هشام عبد الحميد ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   60592 قيد فى 02-12-2010 برقم ايداع  

6104 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

46 - محمود سيد حنفى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   72582 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع  10230 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

47 - حسن سيد محمد سيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   88474 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

10064 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

48 - محمد مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90573 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  

11433 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

49 - عادل محمد اسماعيل شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38821 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع  1635 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

50 - عادل محمد شادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   38821 قيد فى 06-12-2003 برقم ايداع  5838 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

51 - تعديل السم التجارى ليصبح  عادل محمد اسماعيل شادى طبقا  لبطاقة الرقم القومى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   38821 قيد فى 11-03-2000 برقم ايداع  1307 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

52 - عادل محمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38821 قيد فى 21-01-2008 برقم ايداع  359 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

53 - سعيد عطيه احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   54040 قيد فى 02-07-2006 برقم ايداع  4253 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

54 - أحمد محمود صالح احمد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   76930 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع  

11396 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

55 - دهشان للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   87431 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  5793 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

56 - عيد حسن يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14127 قيد فى 07-02-1990 برقم ايداع  406 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى

57 - محمد فهمى محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26455 قيد فى 17-10-1995 برقم ايداع  4389 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

58 - مصطفى محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46288 قيد فى 12-07-2003 برقم ايداع  

3354 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى
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59 - احمد سعيد عبد المنعم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   46529 قيد فى 13-08-2003 برقم ايداع  

3976 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

60 - حمدي محمد حسين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   55746 قيد فى 07-12-2006 برقم ايداع  8103 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

61 - محمد فاروق حمودة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63652 قيد فى 27-02-2013 برقم ايداع  1062 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

62 - على سيد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   67309 قيد فى 19-10-2015 برقم ايداع  4520 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

63 - ايهاب نصحى متولى اباظه  تاجر فرد سبق قيده برقم   74431 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع  4347 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

64 - دعاء علوى فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65527 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع  5552 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وببذلك يمحى القيد من السجل التجارى

65 - كريم محمد احمد سيد عبد المحيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66372 قيد فى 31-03-2015 برقم ايداع  

1785 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحولترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

66 - ربيع عبدالتواب ابوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69624 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع  

2897 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

67 - حاتم نجيب محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   71512 قيد فى 18-09-2016 برقم ايداع  7378 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحولترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

68 - وجدى السيد حسن عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   75197 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  

6482 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحولترك التجارة وبدلك يمحي القيد من السجل 

التجارى

69 - ماجد عوض ا يعقوب عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   81071 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع  

9598 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

70 - حاتم حسن عادل  تاجر فرد سبق قيده برقم   13406 قيد فى 11-10-1989 برقم ايداع  2677 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

71 - يوسف محمد محمد عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25824 قيد فى 06-07-1995 برقم ايداع  2786 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجارى

72 - تامر اسماعيل ابرااهيم سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89807 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع  

7060 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

73 - محمد مجدى محمد صلح عواد سالم شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90018 قيد فى 2022-09-08 

برقم ايداع  8234 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

74 - احمد شوقى محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8264 قيد فى 06-06-1987 برقم ايداع  1544 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للوفاه

75 - سيده محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81150 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  9761 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

76 - سيد فريج محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81304 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  10128 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره وبذلك يمحي القي من السجل التجاري

77 - رامي عماد محمد محمد ناجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   90321 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع  

10075 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره و بذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري

78 - مصطفى محمد فؤاد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   11979 قيد فى 19-01-1989 برقم ايداع  176 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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79 - ادهم فاروق محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14562 قيد فى 05-05-1990 برقم ايداع  1189 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

80 - وحيد عبدالغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17548 قيد فى 08-10-1991 برقم ايداع  2972 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

81 - فايز ابراهيم بركات سيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64159 قيد فى 24-09-2013 برقم ايداع  

4036 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

82 - رفيق ماهر لمعى ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   66000 قيد فى 14-01-2015 برقم ايداع  238 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

83 - هانى كامل كمال فخرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85865 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع  7407 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

84 - خيرى احمد عبدالمعز حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19335 قيد فى 19-08-1992 برقم ايداع  

2796 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجاى

85 - مجدي اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55179 قيد فى 22-10-2006 برقم ايداع  6862 وفى 

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

86 - محمد فوزى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   71065 قيد فى 07-08-2016 برقم ايداع  6277 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

87 - عطا محمد متولى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   81679 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع  11031 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

88 - محمد عبد الغفار يوسف عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   86346 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  

2790 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

89 - محمد رضوان مدبولي رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   88429 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

9867 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

90 - محمد رفعت محمد زيداان  تاجر فرد سبق قيده برقم   56160 قيد فى 16-01-2007 برقم ايداع  232 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

91 - وسام اسحاق غالى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   72120 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع  8963 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

92 - حبيب للخدمات اللوجيستية  تاجر فرد سبق قيده برقم   82914 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  3080 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجاره

93 - محمد ناصر طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84732 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع  1931 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

94 - نصر عبد الرحمن عبد الرحمن حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86338 قيد فى 23-02-2021 برقم 

ايداع  1441 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

95 - محمد المام حسين المام  تاجر فرد سبق قيده برقم   90119 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع  8948 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

96 - محمد عادل حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40369 قيد فى 17-10-2000 برقم ايداع  5513 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجارى

97 - صيدلية الدكتورة رانيا فتحى قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   86044 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع  

312 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

98 - حازم احمد كمال عبد المجيد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86832 قيد فى 25-04-2021 برقم 

ايداع  3327 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى
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99 - هانى فيكتور فارس ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   87051 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  

4318 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

100 - اسامة مجدى منير عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   90495 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع  

11085 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

101 - هشام عبد ا ربيع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58736 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

7021 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

102 - مصطفى محمود محمد الننى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63328 قيد فى 18-11-2012 برقم ايداع  

5576 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

103 - الحسن محمد عبد الكريم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   74113 قيد فى 27-04-2017 برقم ايداع  

3569 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى 

وبذلك تمحى الفروع كذلك

104 - محمد مصطفى ابراهيم مدبولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75339 قيد فى 13-08-2017 برقم ايداع  

6949 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

105 - يونان جرجس فهمى قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   76549 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع  

10335 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجاره

106 - أحمد فكري احمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81319 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع  10165 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

107 - محمود جمعه عباس عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   83495 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع  

5312 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

108 - هاجر حموده السيد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   85775 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  

7040 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

109 - مدحت فرحات ابو العطا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   87423 قيد فى 25-07-2021 برقم ايداع  

5763 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

110 - ليلى على عبد ا ابو علمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   75545 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع  

7649 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

111 - ياسر فاروق عبد الرازق عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   77018 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع  

11664 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

112 - محمد حلمى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   80433 قيد فى 19-09-2018 برقم ايداع  7993 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

113 - محمد سمير خطاب عمر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   83910 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

7039 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

114 - مؤمن محمد احمد عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   87477 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع  6029 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

115 - محمود عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31023 قيد فى 01-07-1997 برقم ايداع  3305 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

116 - خليل ابراهيم السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34107 قيد فى 09-07-1998 برقم ايداع  3548 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى

117 - رامي سمير عبدالعزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   73963 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع  

3178 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري0

118 - عبدالله احمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76334 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع  9711 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري0

119 - هانى عبد الحى محمد عبد القادر جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   78714 قيد فى 22-04-2018 برقم 

ايداع  3760 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى
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120 - علي عاشور احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45068 قيد فى 17-12-2002 برقم ايداع  5671 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجارى

121 - نرمين يونان عيسى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60230 قيد فى 14-09-2010 برقم ايداع  4584 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

122 - حازم عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62244 قيد فى 23-01-2012 برقم ايداع  557 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

123 - احمد خلف عبد الرحيم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   73212 قيد فى 12-02-2017 برقم 

ايداع  1183 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

124 - فاطمه رشاد حسنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75423 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع  7214 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجارى

125 - عادل حسن ثابت فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78427 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع  2908 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

126 - احمد انور عبد الحميد السبكي  تاجر فرد سبق قيده برقم   88672 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  

1163 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

127 - نهلة حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   56378 قيد فى 22-02-2007 برقم ايداع  1023 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى السجل التجارى

128 - عماد نعيم زكى جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   60328 قيد فى 07-10-2010 برقم ايداع  4977 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

129 - خيرى سعيد مؤمن على عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64165 قيد فى 26-09-2013 برقم ايداع  

4086 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

130 - هابى احمد عبد العزيز حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69005 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع  

1561 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

131 - عصام يحيي عبدالعال الشيمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   74915 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع  

5687 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

132 - مسعود بكرى عامر جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75892 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع  

8574 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

133 - حسن عزت حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   81912 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع  313 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

134 - محمد ابراهيم عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   84813 قيد فى 07-06-2020 برقم ايداع  

2448 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجارى

135 - انطونيوس نسيم جاب ا عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   85119 قيد فى 16-08-2020 برقم 

ايداع  3809 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجارى

136 - صيدليه دكتور كريم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   88744 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

1591 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

137 - رشا ابراهيم احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89132 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

3281 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

138 - محمد فاروق على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90203 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع  9408 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبلك يمحى القيد من السجل التجارى

Page 31 of 119 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

Page 32 of 119 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - محمود عبد الرحمن عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   61259 قيد فى 10-05-2011 برقم ايداع   

2043 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - حماده احمد حسن البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   89078 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع   3084 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - بهاء نشات انور فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   89129 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع   3271 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - بول ناجى نصيف ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   77315 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع   296 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - احمد حمدى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   81553 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع   10761 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - عبدا حسين تمام حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   66848 قيد فى 31-08-2015 برقم ايداع   3470 فى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

7 - سامح ثابت بحيره سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   72480 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع   9955 فى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

8 - تعديل السم التجارى ليصبح الملح للستيراد والتصدير والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم   80576 قيد فى 

02-10-2018 برقم ايداع   8342 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000.000

9 - محمد المحمدى عبد الحميد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   66972 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع   

3745 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - حنفي محمود محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   80909 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع   9156 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - عادل محمود حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   89327 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   4190 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

12 - احمد محمد محمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم   89912 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع   7615 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - محمد عبده احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   85895 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع   7564 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - امال فريد مرسى النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم   89971 قيد فى 01-09-2022 برقم ايداع   8000 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - ابراهيم محمد عبد السميع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   90622 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع   

11870 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - حنا فاروق لبيب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   71952 قيد فى 27-10-2016 برقم ايداع   8538 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - محمد جمعة جمعة حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   82894 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع   2988 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - محمود محمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   87675 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع   6778 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

19 - عبد الحكيم محمد صلح الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   67503 قيد فى 02-11-2015 برقم ايداع   

4921 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

20 - مجدى عبدالرحيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   68864 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع   1214 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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21 - محمد هشام حسين حسن شعير تاجر فرد سبق قيده برقم   72827 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع   

252 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - هانى مكرم ميخائيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   73881 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع   

2942 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - الفيشاوى ميديكال ستورز تاجر فرد سبق قيده برقم   86411 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع   3049 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - احمد شعبان سعيد جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   88231 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع   8986 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - ايمان سيد محمد علوان تاجر فرد سبق قيده برقم   90610 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع   11762 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - عمر محمد العدوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59915 قيد فى 05-07-2010 برقم ايداع   3413 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

27 - محمود جلل فتوح عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   76038 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع   

8987 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

28 - هناء سيد عبد ا على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   87188 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع   

4875 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - حسن محمد محمود جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   88333 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   9427 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - عبدالمعطى جابر عبدالمعطى ابراهيم العبد تاجر فرد سبق قيده برقم   89106 قيد فى 06-04-2022 برقم 

ايداع   3178 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80,000.000

31 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشريف للستيراد والتصدير واللحوم المجمده والبقاله التموينيه تاجر فرد سبق 

قيده برقم   58980 قيد فى 28-06-2009 برقم ايداع   3151 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

32 - وليد سيد عبدالفتاح حسين عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   70483 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع   

4858 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - ابتسام السيد صابر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   83835 قيد فى 03-10-2019 برقم ايداع   6678 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - احمد سيد عبد الواحد على عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   87955 قيد فى 05-10-2021 برقم 

ايداع   7814 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - عمر اشرف عزت صلح تاجر فرد سبق قيده برقم   83413 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع   4949 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - عادل عبد الملك حنا بولس تاجر فرد سبق قيده برقم   85851 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع   

7367 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

37 - هشام عبد ا ربيع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   58736 قيد فى 31-03-2009 برقم ايداع   1553 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

38 - محمد طه الدسوقى طه تاجر فرد سبق قيده برقم   67370 قيد فى 22-10-2015 برقم ايداع   4651 فى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

39 - محمد خميس عبدا علي تاجر فرد سبق قيده برقم   68159 قيد فى 21-12-2015 برقم ايداع   6347 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

40 - حنان محمد حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   78050 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع   2004 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - احمد صالح سعيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   84935 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع   2978 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

42 - مصطفي احمد مصطفي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   88960 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   

2669 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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43 - ابراهيم احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   89348 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   4315 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

44 - اسلم محمد اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم   73297 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع   1379 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - حازم محمد يحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   86911 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع   3632 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

46 - عبلة عبد المنعم عبد اللة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   74252 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع   

3874 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

47 - كامل عبد السيد ايوب مقار تاجر فرد سبق قيده برقم   77894 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع   1616 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

48 - جون وحيد صدقي صادق سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم   80405 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع   

7914 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - عمر فتحي فرج عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    76902 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    11324 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 41 ش 77 - 

المعادى

2 - د ناجى جرجس حنين تاجر فرد سبق قيده برقم    11017 قيد فى 03-08-1988 برقم ايداع    1748 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 456 السكة الحديد - ح 

حلوان

3 - د ناجى جرجس حنين تاجر فرد سبق قيده برقم    11017 قيد فى 03-08-1988 برقم ايداع    1748 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / 456 السكة 

الحديد - ح حلوان مع الغاؤه كفرع

4 - فاطمة اسماعيل حسن مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    87650 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    

6690 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 4 

بالعقار رقم 10 شارع السكة الحديد - رمل بولق

5 - مصطفي جمال سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89260 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    3789 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 101 ابراج المل 

- الوتوستراد - المعادى - قسم طره

6 - محمود عبد الرحمن عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    61259 قيد فى 10-05-2011 برقم ايداع    

2043 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 3 ق 3346 الحى الثانى 

الهضبه الوسطى المقطم - القاهرة

7 - وليد سيد عبدالجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65958 قيد فى 08-01-2015 برقم ايداع    212 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 شارع التبانه

8 - عبدا حسين تمام حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    66848 قيد فى 31-08-2015 برقم ايداع    3470 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالدور الرضى بالعقار 3 ى شارع 

الخمسين زهراء المعادى

9 - ابراهيم ماجد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    70927 قيد فى 24-07-2016 برقم ايداع    5916 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 37 ش ارض الجمعيه

10 - محمود محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    72586 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع    

10234 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 ش النجاح عزبة خيرا شقه 

رقم 1 قسم دار السلم

11 - صيدليه د  شريف عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    85934 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

7749 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 7770 منطقة س من شارع 

9

12 - ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    88321 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

10291 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 24 مجمع الصناعات النتاجيه 

المنيب بنشاط /  تصنيع العمال المعدنية

13 - صيدليه احمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    88893 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    2335 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 61 منطقة س حدائق الهرام

14 - خالد عدلى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    77073 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع    11792 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33 ش قصر النيل

15 - محمد محمود محمد على علم تاجر فرد سبق قيده برقم    80311 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع    

7715 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان /10 ش 

السيد على الزيتون
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16 - محمد محمود محمد على علم تاجر فرد سبق قيده برقم    80311 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع    

7715 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح /10 ش السيد على الزيتون مع الغاؤه كفرع

17 - محمد قطب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    48609 قيد فى 10-07-2004 برقم ايداع    3643 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7593 الجامعه الحديثه الهضبه الوسطى

18 - كريم مصطفى محمود محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    86961 قيد فى 23-05-2021 برقم 

ايداع    3882 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 22 ش فلسطين مساكن 

العرايس

19 - اميره سلمه ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    90780 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    

2079 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي//ش تركي 

فرغلي -عرب الطوايله وبذلك تم نقله للقاهره

20 - يحيي عبد العزيز احمد صلح تاجر فرد سبق قيده برقم    55446 قيد فى 16-11-2006 برقم ايداع    

7444 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / قطعة 2/4 

حدائق اكتوبر طريق الفيوم - واحات منطقة 6 اكتوبر - اكتوبر الجديدة - الجيزة

21 - محمد محمود صلح الدين عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    66070 قيد فى 27-01-2015 برقم 

ايداع    467 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 3 

ش شجرة المندوره - المنيل - مصر القديمة

22 - محمد محمود صلح الدين عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    66070 قيد فى 27-01-2015 برقم 

ايداع    467 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل 

رقم 1 نادى العلميين شارع عبد العزيز ال سعود - مصر القديمة - القاهرة

23 - لمياء خليل ابراهيم ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    72509 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    

9371 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

24 - محمد عادل حسنى احمد حسنى حسن حسنى تاجر فرد سبق قيده برقم    85141 قيد فى 2020-08-19 

برقم ايداع    3901 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 ج ش شريف 

سلمه تقسيم اللسلكى

25 - حسن عبد الرحمن حسن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    45286 قيد فى 25-01-2003 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع النجار القصر العيني السيدة 

زينب

26 - حامد عبدالقادر حامد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم    65908 قيد فى 30-12-2014 برقم ايداع    

6476 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 4 بالعقار رقم 3 شارع 

سعد الدين - المبتديان

27 - مؤمن عبد ا محمد جمال عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    79076 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع    

4634 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 7418 شارع 28 

المقطم الخليفة -القاهرة

28 - محمد سعيد السيد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    64516 قيد فى 26-01-2014 برقم ايداع    390 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان طبقا لرخصة الصيدلية 

ليصبح / برج منصور عمارة 4 بلوك 86 أ - الشطر الثالث عشر - زهراء المعادى

29 - عبدا اسماعيل محمدى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    66194 قيد فى 25-02-2015 برقم ايداع    

1056 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحور المركزى ابراج سيتى 

ستار برج 7 الدور الثالث شقه 5 السادس من اكتوبر

30 - على حسين على عبد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    57002 قيد فى 22-07-2007 برقم ايداع    

3853 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 4 / 2 بالعقار رقم 52 

ش 26 يوليو لبنان المهندسين الجيزة
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31 - عبد الحكيم محمد صلح الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67503 قيد فى 02-11-2015 برقم 

ايداع    4921 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بعنوان 

143  ش المليون شجرة - حي الملتقي

32 - على محمود على محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    79376 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع    

5326 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 شارع 233 دجله عمارات 

المل

33 - هشام احمد احمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم    85426 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    5362 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عماره رقم 4 ش 151 المعادي-الوحده 

بالدور 12

34 - حسين عنتر حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    88956 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    2663 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 23 سلبقا 29 حاليا حارة فضول شارع 

البلح

35 - عمر نور الدين عبد الرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم    75266 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    

6727 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 2 جاد عيد 

- امام سنترال الدقى - الدقى

36 - رشاد غريب السيد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    81743 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    

11207 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 6 شارع 

عطفه عبد العال من شارع الخلء - التونسى - الخليفة

37 - عماد مصطفى قرني راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    87014 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع    

4173 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع بالعنوان / عقار 17 

شارع الهوارى امام فل المحافظ بندر الفيوم بملك / مى ممدوح عمر الهوارى

38 - مارينا فخرى يوسف عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    90485 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

11019 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 45 / 43 شارع العزيز بال

39 - مصطفي محمود عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    47830 قيد فى 27-03-2004 برقم ايداع    

1470 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقه الثامنه )قطعه رقم 1  

ضمن 71( المنطقه الصناعيه بساتين السماعيليه- مركز بلبيس

40 - تعديل السم التجاري / عبد المغيث للتوريدات وصيانه محطات الوقود تاجر فرد سبق قيده برقم    82195 

قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    1022 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة محل بالدور الرضي 8 ش الجباخانات الباجيه

41 - احمد شعبان عبد الصادق على تاجر فرد سبق قيده برقم    86672 قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع    

2397 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 97 ابراج امتداد المل 

التوستيراد

42 - مهند عبدالمنعم عبدالرحمن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    77768 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع    

1328 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10063 شارع المعراج

43 - عمر اشرف عزت صلح تاجر فرد سبق قيده برقم    83413 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع    

4949 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 شارع الرياض متفرع من 

شارع العروبة مساكن الهيئه العامه للبترول- صقر قريش- البساتين

44 - احمد محمد زكريا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84599 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    123 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 ح الشيخ درغام شارع القلعه

45 - عادل عبد الملك حنا بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    85851 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    

7367 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدات) 

15,14,13,12,10,8( ثلث غرف داخل المصنع وجميعهم وحده واحده بالدور الول فوق الرضي بالعقار 43 

ش الخرنفش
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46 - هشام عبد ا ربيع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    58736 قيد فى 31-03-2009 برقم ايداع    

1553 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 3 الدور الرضى المقام 

على القطعة 3856 بحوض خارج الزمام المستجد رقم 23 برج ريحانه زهراء المعادى

47 - هشام عبد ا ربيع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    58736 قيد فى 31-03-2009 برقم ايداع    

1553 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 358 / 3 التجمع الخامس

48 - هشام عبد ا ربيع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    58736 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

7021 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

49 - عبد الحكيم عامر عبد الحافظ عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    62523 قيد فى 28-03-2012 برقم ايداع    

1786 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18 ش هاشم العطار من ش الفيوم

50 - شيماء محمد غريب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    88589 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

9345 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع بالعنوان / شارع 15 

مايو بملك هبه سيد حسن احمد

51 - شيماء محمد غريب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    88589 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

9345 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 شارع 151 / 155 برج النور 

- الدور الثالث - شقه 3 - المعادي

52 - شيماء محمد غريب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    88589 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

9345 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع 15 مايو - شبرا الخيمه 

ثان - القليوبيه - بملك / هبه سيد حسن احمد

53 - السيد فتح الدين عبد الراضى تاجر فرد سبق قيده برقم    45707 قيد فى 09-04-2003 برقم ايداع    

1680 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حوض الجبل المستجد 11 ضمن 

القطعة 166 من اصل 9 قرية السلم

54 - تعديل السم التجاري ليصبح / المسلمي للتوريدات العموميه والحدايد والبويات تاجر فرد سبق قيده برقم    

87569 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع    6415 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 21 شارع القصر العيني

55 - مظهر نجيب رزق سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    89566 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

5499 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الكيلو 99 بجوارالكيماويات البناء 

الحديث -غرب الطريق الصحراوي

56 - وائل احمد محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    80921 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع    9181 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 21 ش الجمهورية ناصية ش النصر

57 - محمد حامد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    72051 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع    8796 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 54 شارع ذاكر حسين شقة بالدور 

الرضى موافقة امنية رقم 420 لسنة 2022 بنشاط طباعه فقط

58 - كامل على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    84438 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع    402 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل بالدور الرضى بالعقار 9 ش لبنان

59 - ابانوب بخيت بطرس حلقه تاجر فرد سبق قيده برقم    87455 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع    

5916 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1312 الحى الول الهضبة 

الوسطى المقطم

60 - هبه سيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    90338 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    10152 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم 2 بالعقار رقم 33 شارع 502 

تقسيم حى البساتين المعادى

Page 39 of 119 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

النشاط

1 - محمود رجب حسن حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  86192 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    904وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع موبيليا

2 - وليد سيد عبدالجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65958 قيد فى 08-01-2015 برقم ايداع    212وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط / مخبز بلدى للنشاط الرئيسي

3 - عبدالستار عبدا رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  52417 قيد فى 26-12-2005 برقم ايداع    7103وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتبة وخردوات ومثلجات دون ) الكتب الخارجية والتصوير 

والطباعه (

4 - جابر فرغلي محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  54663 قيد فى 05-09-2006 برقم ايداع    5773

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مصنع لتقطيع وجلى الجرانيت والرخام

5 - عبدا حسين تمام حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  66848 قيد فى 31-08-2015 برقم ايداع    3470وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد والتصدير وتعديل النشاط ليصبح / بيع 

ادوات كهربائية

6 - تعديل السم التجارى ليصبح الملح للستيراد والتصدير والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  80576 قيد فى 

02-10-2018 برقم ايداع    8342وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / 

الستيراد

7 - محمود فتوح ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85883 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    7484

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ايجار عقارات لحساب الغير

8 - حنان ابو غنيمه محمد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  86937 قيد فى 17-05-2021 برقم ايداع    

3726وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / التوريدات العمومية

9 - سامح علي عواد محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  88887 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    2288

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الشحن

10 - خالد عدلى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77073 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع    11792وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتبة ) موافقة امنية رقم 391 لسنة 2022 (

11 - محمد قطب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  48609 قيد فى 10-07-2004 برقم ايداع    3643وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة اكسسوارات موبايل

12 - كريم مصطفى محمود محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  86961 قيد فى 23-05-2021 برقم 

ايداع    3882وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مركز صيانة واصلح 

السيارات

13 - ابراهيم محمد عبد السميع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90622 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    

11870وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد والتصدير وتوريدات 

المواد الغذائية

14 - عمرو ممدوح شحاته على تاجر فرد سبق قيده برقم  56578 قيد فى 01-04-2007 برقم ايداع    1938

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / طباعه وتصنيع ملبس فيما عدا 

الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ) موافقة امنية 203 لسنة 2022 (

15 - محمد رفيع عمر رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  90498 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    9813

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ااضافة نشاط/ مقاولت عامة والمتخصصة والمتكاملة 

ومقاولت رصف الطرق والكبارى والمشاه وخدمات الموانى وتشغيل وادارة التوكيلت التجارية والمطاعم 

والكافيهات والسوبر ماركت وتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواى والعمال الخاصة بأعمال 

النظافة والتطهير واعمال الشحن والتوزيع داخل الموانى كافة واللوجستية ونقل وتوريد البضائع والنقل البرى 

للركاب وصيانة المسطحات الخضراء وتنسيق الحدائق والعمال المتكاملة المتخصصة واستصلح الراضى
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16 - محمود حنفي محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  79767 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع    6337

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية وتوريد اجهزة 

تحسين قيادة وخدمات بترولية ورفع مهارات العاملين وتوريد اجهزة تكثيف الهواء والنقل البرى للبضائع وبيع 

اجهزة منزلية وكهربائية واثاث واناره ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ( موافقة امنية رقم 289 لسنة 2022

17 - محمد عادل حسنى احمد حسنى حسن حسنى تاجر فرد سبق قيده برقم  85141 قيد فى 2020-08-19 

برقم ايداع    3901وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات المطاعم 

وتوصيل الطعام بالوسائل المتحركة

18 - حامد عبدالقادر حامد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  65908 قيد فى 30-12-2014 برقم ايداع    

6476وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / تنمية الموارد البشرية موافقة امنية رقم 

549 لسنة 2022

19 - محمد جمعة جمعة حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  82894 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    2988

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير والتصنيع لدى الغير فى 

مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والجهزة الطبية والملبس والتوكيلت التجارية وتجهيز المستشفيات فيما 

عدا الدوية

20 - البدرى مصطفى البدرى خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  90141 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    

9032وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تقديم المشروبات الخفيفة ) دون 

الكحوليات(

21 - عبد الحكيم محمد صلح الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67503 قيد فى 02-11-2015 برقم ايداع    

4921وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تسويق عقاري فقط

22 - مجدى عبدالرحيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  68864 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع    1214

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  المقاولت العامة

23 - محمد هشام حسين حسن شعير تاجر فرد سبق قيده برقم  72827 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع    

252وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة توكيلت تجارية

24 - هشام احمد احمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  85426 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    5362

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته والحبار والعماله (

25 - محمد رفيع عمر رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  90498 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    9813

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت عامه والمتخصصه والمتكامله  

ومقاولت رصف الطرق والكباري والمشاه وخدمات المواني وتشغيل واداره التوكيلت التجاريه والمطاعم 

والكافيهات والسوبر ماركت وتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي والعمال الخاصه بأعمال 

النظافه والتتطهير و اعمال الشحن والتوزيع داخل المواني كافه واللوجيستيه ونقل وتوريد البضائع والنقل البري 

للركاب وصيانه المسطخات الخضراء وتنسيق الحدائق والعمال المتكامله المتخصصه واستصلح الراضي.

26 - حسين محمد مصطفي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  52115 قيد فى 20-11-2005 برقم ايداع    

6297وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عموميه

27 - ايمان محمد محمود عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  81336 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع    

10216وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصوير مستندات موافقة امنية رقم 

389 لسنة 2022

28 - عبد الحميد عباس مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89484 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    

5087وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عمومية وتجارة مواد 

بناء ) فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه وتوريد العماله والدعايه والعلن (

29 - وليد سيد عبدالفتاح حسين عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  70483 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع    

4858وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الستيراد والتصدير

Page 41 of 119 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

30 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشريف للستيراد والتصدير واللحوم المجمده والبقاله التموينيه تاجر فرد سبق 

قيده برقم  58980 قيد فى 28-06-2009 برقم ايداع    3151وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع لحوم مجمدة

31 - سيد عطا عبدالحكيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  54066 قيد فى 05-07-2006 برقم ايداع    4339

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / التصدير

32 - هشام عبد ا ربيع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  58736 قيد فى 31-03-2009 برقم ايداع    1553

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 

19 والمجموعة 6

33 - ابراهيم احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89348 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    4315

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نقل عمال لدى الغير ونقل الركاب داخل 

جمهورية مصر العربية ) بعد الحصول على الموافقات اللزمة (

34 - السيد فتح الدين عبد الراضى تاجر فرد سبق قيده برقم  45707 قيد فى 09-04-2003 برقم ايداع    

1680وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مصنع تشكيل وتشغيل المعادن

35 - عمر فتحى حسن دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  72301 قيد فى 23-11-2016 برقم ايداع    9476وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير) فيما عدا المجموعة 

19 والفقرة 36 من المجموعة 6 (

36 - ساره حسن صالح احمد البططي تاجر فرد سبق قيده برقم  90469 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

10972وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / كافيه

37 - بلل عبده عبده محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  66969 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع    3739وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستيراد

38 - ستار ستون تاجر فرد سبق قيده برقم  66969 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع    3739وفى تاريخ  

27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستيراد

39 - كامل عبد السيد ايوب مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  77894 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع    1616

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستيراد والتصدير

40 - مظهر نجيب رزق سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  89566 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    5499

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تربيه مواشي وتسمين وحلب )بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه(

41 - خالد مجدى عزت سعودى تاجر فرد سبق قيده برقم  89728 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع    6511

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية وتوريد حاسب الى 

ومستلزماته والطابعات والحبار ) فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة واصدار الصحف والمجات والكتب 

الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 393 

لسنة 2022

42 - اكرم لتجارة قطع غيار السيارات والزيوت تاجر فرد سبق قيده برقم  81423 قيد فى 06-12-2018 برقم 

ايداع    10439وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة قطع غيار 

سيارات وزيوت

43 - محمد نورالدين حامد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82581 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع    2008

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عمومية

44 - هبه سيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  90338 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    10152وفى 

تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكافحة وابادة الحشرات والقوارض

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89260 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2022  برقم ايداع 3,789.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مارموستار للرخام

2 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27165 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-1996  برقم ايداع 535.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مكتب اصاله النوبه للعقارات

3 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60645 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2010  برقم ايداع 6,337.000 الى : بروفشنسى للستشارات والتدريب

4 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70927 وتم ايداعه بتاريخ   

24-07-2016  برقم ايداع 5,916.000 الى : المؤسسة المتحدة لتجارة الملبس الحريمى

5 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88887 وتم ايداعه بتاريخ   

14-03-2022  برقم ايداع 2,288.000 الى : ايجى للخدمات اللوجستيه

6 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89607 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2022  برقم ايداع 5,724.000 الى : براندذ ماسترز

7 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90456 وتم ايداعه بتاريخ   

17-11-2022  برقم ايداع 10,893.000 الى : المؤسسة الدوليه

8 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90636 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2022  برقم ايداع 11,965.000 الى : الثلثية للتوريدات العمومية

9 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89912 وتم ايداعه بتاريخ   

23-08-2022  برقم ايداع 7,615.000 الى : البروج

10 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48609 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-07-2004  برقم ايداع 3,643.000 الى : موبايلى لكسسوارات المحمول

11 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90622 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 11,870.000 الى : الفرنسية للستيراد والتصدير

12 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90661 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2022  برقم ايداع 12,076.000 الى : بوخارست

13 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   90661 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-2022  برقم ايداع 12,076.000 الى : سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب

14 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90661 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2022  برقم ايداع 12,077.000 الى : بوخارست

15 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   90661 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-2022  برقم ايداع 12,077.000 الى : سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب

16 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90498 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-10-2020  برقم ايداع 9,813.000 الى : امان للمقاولت العامة وخدمات الموانى

17 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51880 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-10-2005  برقم ايداع 5,696.000 الى : سلينى

18 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76867 وتم ايداعه 

tenders MAP بتاريخ   12-12-2017  برقم ايداع 11,232.000 الى : تندرز ماب

19 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90690 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-12-2022  برقم ايداع 12,307.000 الى : منصه للتوريدات العموميه والستيراد والتصدير

20 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   90690 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2022  برقم ايداع 12,307.000 الى : هانى رمضان احمد حسن

21 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   90700 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-2022  برقم ايداع 12,401.000 الى : محمد عاطف محمد محمد الشحات
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22 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90700 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 12,401.000 الى : دروف ايجيبت

23 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   90700 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-2022  برقم ايداع 12,400.000 الى : محمد عاطف محمد محمد الشحات

24 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90700 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 12,400.000 الى : دروف ايجيبت

25 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88827 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2022  برقم ايداع 1,982.000 الى : متوكل للدوات الكهربائية

26 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67503 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2015  برقم ايداع 4,921.000 الى : أنفنتي

27 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68864 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-02-2016  برقم ايداع 1,214.000 الى : أم أى ستيل للمقاولت العامة

28 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85426 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-10-2020  برقم ايداع 5,362.000 الى : بروموستيشن للتوريدات والمقاولت

29 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90498 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-10-2020  برقم ايداع 9,813.000 الى : امان للمقاولت العامه وخدمات المواني

30 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52115 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2005  برقم ايداع 6,297.000 الى : العوف للتوريدات العموميه

31 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75266 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2017  برقم ايداع 6,727.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / خير الشام

32 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80002 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2018  برقم ايداع 6,992.000 الى : الريس ابن حميدو

33 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89484 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2022  برقم ايداع 5,087.000 الى : المؤسسة المتحدة للتوريدات العمومية ومواد البناء

34 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70483 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-06-2016  برقم ايداع 4,858.000 الى : سيفدا للتوريدات والستيراد والتصدير

35 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90562 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2022  برقم ايداع 11,386.000 الى : مؤسسه انترناشونال للطباعه

36 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83413 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2019  برقم ايداع 4,949.000 الى : جوب دان job Done  للدعايه والعلن 0

37 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90696 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 12,376.000 الى : قماش

38 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90660 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2022  برقم ايداع 12,073.000 الى : جوسى جريلز اند شاورما

39 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90800 وتم ايداعه 

royal stone بتاريخ   26-12-2022  برقم ايداع 12,926.000 الى : رويال ستون للمقاولت والتوريدات

40 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   90800 وتم ايداعه بتاريخ   

26-12-2022  برقم ايداع 12,926.000 الى : محمد محمد سعيد سيد عوف

41 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57868 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2008  برقم ايداع 2,243.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

42 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77894 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-02-2018  برقم ايداع 1,616.000 الى : ليجند ام كي

43 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   81423 وتم ايداعه بتاريخ   

06-12-2018  برقم ايداع 10,439.000 الى : اكرم لتجارة قطع غيار السيارات والزيوت
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44 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90832 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2022  برقم ايداع 13,082.000 الى : هيومن ميديكال

45 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   90832 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2022  برقم ايداع 13,082.000 الى : ابو السعود محمد حسب النبى بركات

46 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77686 وتم ايداعه 

Tepco Plus بتاريخ   05-02-2018  برقم ايداع 1,127.000 الى : تيبكو بلس

47 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81611 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2018  برقم ايداع 10,881.000 الى : العالمية للستشارات الهندسية

الشخاص

1 - نبويه عادل محمود حنفى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   89327 وتم ايداعه بتاريخ  18-05-2022 برقم 

ايداع    4190تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  

2 - شعبان ثروت شعبان السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   90621 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-07 

برقم ايداع    11861تم التأشير فى تاريخ   07-12-2022   بــ  

3 - سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   90661 وتم ايداعه بتاريخ  

11-12-2022 برقم ايداع    12076تم التأشير فى تاريخ   11-12-2022   بــ  

4 - هانى رمضان احمد حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   90690 وتم ايداعه بتاريخ  14-12-2022 برقم 

ايداع    12307تم التأشير فى تاريخ   14-12-2022   بــ  

5 - محمد محمد سعيد سيد عوف  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   90800 وتم ايداعه بتاريخ  

26-12-2022 برقم ايداع    12926تم التأشير فى تاريخ   26-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة هيلدا وفايق جورجى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    2434 قيدت فى 22-11-1987 برقم ايداع   

3001 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - ميامى للسياحه   شركة سبق قيدها برقم    2434 قيدت فى 22-11-1987 برقم ايداع   3001 وفى تاريخ  

01-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

3 - ايمن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    83554 قيدت فى 08-08-2019 برقم ايداع   5504 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مسجل ومشهر عنه برقم 765 لسنه 2022 

حلوان

4 - رامى محمد عيسى احمد وشريكه احمد علء عزت الهراس   شركة سبق قيدها برقم    87201 قيدت فى 

23-06-2021 برقم ايداع   4927 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

5 - عيد محمد احمد ادم وعادل عبد العال عبد الحميد   شركة سبق قيدها برقم    61219 قيدت فى 

28-04-2011 برقم ايداع   1884 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

6 - سمير عياد خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    46113 قيدت فى 11-06-2003 برقم ايداع   2834 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مسجل ملخصه برقم 2668 لسنه 2022 

تم محو القيد وشطب السجل

7 - محمد طاهر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    75793 قيدت فى 25-09-2017 برقم ايداع   8334 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

8 - مصطفي مهدي و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    76383 قيدت فى 06-11-2017 برقم ايداع   9832 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

9 - عمرو مصطفى عبد الرحيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    87851 قيدت فى 21-09-2021 برقم 

ايداع   7408 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

10 - على سويفى محمود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    19437 قيدت فى 09-09-1992 برقم ايداع   

3046 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

11 - شركه سنتر الزيات   شركة سبق قيدها برقم    47308 قيدت فى 30-12-2003 برقم ايداع   6334 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

12 - شركه م0 عبدا نجيب برسوم وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    45410 قيدت فى 2003-02-18 

برقم ايداع   739 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

13 - شعبان عبد الحميد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    47650 قيدت فى 01-03-2004 برقم 

ايداع   944 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

14 - مسعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    52857 قيدت فى 23-02-2006 برقم ايداع   1045 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى
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15 - تعديل السم التجارى ليصبح محمد عمرو عبدالعظيم مكين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61973 

قيدت فى 11-12-2011 برقم ايداع   65735 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

16 - احمد رجب سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    74359 قيدت فى 17-05-2017 برقم ايداع   4135 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

17 - ياسر حسين حسان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    78929 قيدت فى 09-05-2018 برقم ايداع   

4277 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

18 - تعديل السم التجارى الى  ورثة فرحات ابراهيم فرحات  عبدا فرحات ابراهيم وشريكته   شركة سبق 

قيدها برقم    68136 قيدت فى 20-12-2015 برقم ايداع   6301 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - 

شطب السجل امر محو لقسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

19 - اسامه فاروق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    88486 قيدت فى 20-12-2021 برقم ايداع   10127 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

20 - شركه خيرى حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    24740 قيدت فى 12-01-1995 برقم 

ايداع   216 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

21 - شنوده قرقار وسامح اسرائيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    80103 قيدت فى 26-08-2018 برقم 

ايداع   7195 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

22 - تعديل اسم الشركة ليصبح / سيد مصطفى جاد الرب محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    85568 

قيدت فى 09-11-2020 برقم ايداع   6187 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

23 - سجنتشر للمقاولت والتوريدات والديكور )مصطفى كامل غنيم سعيد جمعه وشركاه (   شركة سبق قيدها 

برقم    65364 قيدت فى 04-11-2014 برقم ايداع   4984 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب 

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

24 - رضا حافظ وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    65928 قيدت فى 01-01-2015 برقم ايداع   11 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المصفى / عصام محمد سيد 

حنفى - مصفى للشركة

25 - تعديل اسم الشركة ليصبح محمد عبد الرؤف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    69033 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع   1651 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

26 - شركة عطا للتحف والهدايا   شركة سبق قيدها برقم    59704 قيدت فى 29-04-2010 برقم ايداع   

2116 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

27 - مصطفى حمدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    84537 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع   828 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل عميل كافة حقوقه وببذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

28 - عبدالحميد محمود عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15951 قيدت فى 23-12-1990 برقم 

ايداع   3730 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مسجل ملخصه برقم 

1413 لسنه 2022 محكمه جنوب تم محو القيد وشطب السجل بتاريخ 15/12/2022

29 - محمد عبد البارى عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    74005 قيدت فى 18-04-2017 برقم ايداع   

3305 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى
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30 - المتوكلون على ا الشريف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    26127 قيدت فى 28-08-1995 برقم 

ايداع   3564 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب حكم المحكمة الصادر من محكمة 

حلوان برقم 63 لسنة 2022 بمحو السجل التجارى

31 - محمد عبد الحميد فوزى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    67377 قيدت فى 25-10-2015 برقم ايداع   

4665 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لفسخ الشركة

32 - احمد محمد عبدالمعطى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    81686 قيدت فى 24-12-2018 برقم ايداع   

11041 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

33 - شركة اخوان هاشم للزيوت العطرية   شركة سبق قيدها برقم    33401 قيدت فى 05-08-2018 برقم 

ايداع   1000007 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

34 - زينب احمد محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    41496 قيدت فى 22-04-2001 برقم ايداع   

1732 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

35 - عمرو توفيق وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    73278 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع   1333 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

36 - رضا محمد عبد الحميد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    74817 قيدت فى 02-07-2017 برقم ايداع   

5355 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

37 - مينا جلل رياض وجورج ماهر مهاود   شركة سبق قيدها برقم    84087 قيدت فى 18-11-2019 برقم 

ايداع   7828 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم محو القيد من 

السجل التجارى

38 - محمد حلمي معوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    85899 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع   

7578 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

39 - شركة كاتولللكترونيات ش م م   شركة سبق قيدها برقم    19837 قيدت فى 18-11-1992 برقم ايداع   

3923 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لتصفية الشركة نهائيا

40 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد احمد السيد محمد عبد المعطى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    

61516 قيدت فى 19-07-2011 برقم ايداع   3517 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

41 - محمد رضا حلمي سويلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    85357 قيدت فى 30-09-2020 برقم ايداع   

5055 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

42 - خالد محسن عبد السلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    84446 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع   

442 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

43 - سيد احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    31539 قيدت فى 03-09-1997 برقم ايداع   4608 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

44 - مجدي محمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    33175 قيدت فى 12-03-1998 برقم ايداع   

1307 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وبذلك 

يمحي القيد من السجل التجارى

45 - شركه غلب ميديكال   شركة سبق قيدها برقم    47132 قيدت فى 02-12-2003 برقم ايداع   5798 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى
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46 - شركه احمد صابر حموده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    49308 قيدت فى 23-10-2004 برقم ايداع   

5583 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة  حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

47 - نبيله محمد المام وشريكاها   شركة سبق قيدها برقم    61708 قيدت فى 22-09-2011 برقم ايداع   

4473 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

48 - شركة اولد احمد على السيد وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    66579 قيدت فى 20-05-2015 برقم 

ايداع   1989 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

49 - عثمان محمد عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    82480 قيدت فى 24-02-2019 برقم ايداع   

1729 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة بموجب عقد رقم 924 لسنه 

2022

50 - احمد رشدى الخطيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    70373 قيدت فى 26-05-2016 برقم ايداع   

4599 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مسجل ملخصه برقم 1477 لسنه 

2022 جنوب تم محو السجل وفسخ الشركه بتاريخ 25/12/2022

51 - ابراهيم السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    71550 قيدت فى 21-09-2016 برقم ايداع   7478 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لفسخ الشركة بموجب عقد فسخ مسجل ملخصه 

ومشهر عنه برقم 1299 لسنه 2022 محكمه حلوان

52 - تعديل السم التجارى ليصبح  اناس سيد محمود وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    32059 قيدت فى 

30-10-1997 برقم ايداع   5849 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لفسخ الشركة 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

53 - سيد عباس ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    56961 قيدت فى 09-07-2007 برقم ايداع   

3673 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

54 - تعديل السم التجاري لصبح  احمد محمد هاشم محمد حسن وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    63688 

قيدت فى 11-03-2013 برقم ايداع   1269 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

55 - عاطف ابراهيم مليكة وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    65464 قيدت فى 20-11-2014 برقم ايداع   

5398 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

56 - شركة صندوق الملكيه الخاصه لتنمية المشروعات السياحيه )بابيرس( PAPYRUS ش0م0م   شركة سبق 

قيدها برقم    68760 قيدت فى 07-02-2016 برقم ايداع   971 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - 

شطب السجل امر محو لتصفيه الشركه نهائيا

57 - تعديل السم التجارى ليصبح  سعيد فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    70296 قيدت فى 

22-05-2016 برقم ايداع   4434 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو الفسخ 

الشركة وبذلك يمحي القيد من السجل التجارى

58 - عبد الفتاح بهجت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    74870 قيدت فى 05-07-2017 برقم ايداع   

5503 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

59 - عمرو فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    78554 قيدت فى 03-04-2018 برقم ايداع   3228 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسح الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

60 - محسن حسن مرسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    21907 قيدت فى 17-11-1993 برقم ايداع   

4015 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لفسخ الشركة بموجب عقد فسخ عقد فسخ 

رقم 1476 لسنه 2022 محكمة جنوب القاهرة
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61 - تعديل السم التجارى ليصبح امجد محمود ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    48338 قيدت فى 

02-06-2004 برقم ايداع   2835 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري0

62 - تعديل السم التجارى الى  رمضان جمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    65977 قيدت فى 

12-01-2015 برقم ايداع   166 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

63 - محمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    71099 قيدت فى 09-08-2016 برقم ايداع   6371 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري0

64 - طه اويس احمد زيدان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    85073 قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع   

3587 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري0

65 - حسين مصطفى محمود السيد و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    85499 قيدت فى 27-10-2020 برقم 

ايداع   5839 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحي القيد 

من السجل التجارى

66 - مجدى انيس ومحمد عبده   شركة سبق قيدها برقم    40216 قيدت فى 24-09-2000 برقم ايداع   

5044 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحي القيد السجل التجارى

67 - الصدقاء . اشرف طه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    44777 قيدت فى 23-10-2002 برقم ايداع   

4826 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم امر المحولفسخ الشركه وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

68 - على عبدالمطلب سليم و فوزى عبدالمطلب سليم   شركة سبق قيدها برقم    68916 قيدت فى 

16-02-2016 برقم ايداع   1343 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل يتم فسخ الشركة 

وبذلك يتم محو القيد من السجل التجاري

69 - شركه عبد المنعم محمد احمد خواجة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    69474 قيدت فى 2016-03-22 

برقم ايداع   2588 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحي القيد من السجل التجارى

70 - باسم محمد سامى محمد الزقم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    75430 قيدت فى 20-08-2017 برقم 

ايداع   7238 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

71 - نجوي ابراهيم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    88386 قيدت فى 07-12-2021 برقم ايداع   9665 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجارى

72 - الميرة للصناعات والتوريدات - هشام ابراهيم عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61540 

قيدت فى 26-07-2011 برقم ايداع   3630 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب 

الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1 تجارى كلى حلوان فى 14 / 12 / 2022تم فسخ الشركه ومحو السجل التجارى 

بعد اقرار الشركاء بالتصفيه النهائيه واستلم كل منهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم الماليه

73 - فوزى عبدالمطلب سليم وعبدالجليل عبدالمطلب سليم   شركة سبق قيدها برقم    68937 قيدت فى 

17-02-2016 برقم ايداع   1385 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

74 - محمد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    73053 قيدت فى 29-01-2017 برقم ايداع   761 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

75 - عاصم محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    76381 قيدت فى 06-11-2017 برقم ايداع   9825 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى
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76 - احمد نبيل فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    81587 قيدت فى 17-12-2018 برقم ايداع   

10842 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

77 - محمد عدلى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    87375 قيدت فى 13-07-2021 برقم ايداع   

5585 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

78 - ممدوح سيد عويس علي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    87838 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع   

7376 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

Page 51 of 119 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - وائل كمال سيد مرسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     76927 قيدت فى 17-12-2017 برقم ايداع    

11386وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

2 - تعديل السم التجاري ليصبح / عكاشه احمد محمد محمد عبد اللطيف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     

43830 قيدت فى 20-05-2002 برقم ايداع    2172وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  550,000.000

3 - ايمان احمد هانى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     71961 قيدت فى 27-10-2016 برقم ايداع    8554

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

4 - ياسر عرفة وشريكة شركة سبق قيدها برقم     79386 قيدت فى 14-06-2018 برقم ايداع    5350وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

5 - سيد فاروق ومصطفى محمد عبد العزيز وعبد الرحمن احمد شركة سبق قيدها برقم     21305 قيدت فى 

04-08-1993 برقم ايداع    2685وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

6 - رياض منير رياض ارمانيوس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     62379 قيدت فى 26-02-2012 برقم 

ايداع    1146وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

7 - تعدل السم التجارى ليصبح  بدر الدين عبد القادر وشركاه مع بقاء السمه التجاريه كما هى ستارز كول 

للتكييف شركة سبق قيدها برقم     74132 قيدت فى 30-04-2017 برقم ايداع    3619وفى تاريخ  

13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  120,000.000

8 - محمد احمد بدوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12593 قيدت فى 04-05-1989 برقم ايداع    1296

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000,000.000

9 - تعديل اسم الشركة ليصبح / عبد المنعم على للدعاية والعلن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     59633 

قيدت فى 08-04-2010 برقم ايداع    1722وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

150,000.000

10 - محمد عبد الحميد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     87118 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

4642وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

11 - تعديل السم التجاري ليصبح/ الشركة المصرية لتجارة العلف والسلع الغذائية  محمد فتحي عبد الهادي 

وشريكه. شركة سبق قيدها برقم     52181 قيدت فى 27-11-2005 برقم ايداع    6449وفى تاريخ  

18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

12 - تعديل السم التجارى ليصبح  احمد شلباية وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     70828 قيدت فى 

14-07-2016 برقم ايداع    5661وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000,000.000

13 - محمد عبد الحميد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     87118 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

4642وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

14 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / البير وانور ميخائيل فؤاد مع بقاء السمة التجارية كما هى دون تعديل 

شركة سبق قيدها برقم     21917 قيدت فى 17-11-1993 برقم ايداع    4030وفى تاريخ  2022-12-20   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000
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15 - ايزى سوفت لحلول البرمجيات EASY SOFT SOFTWARE شركة سبق قيدها برقم     60170 

قيدت فى 24-08-2010 برقم ايداع    4360وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

173,900.000

16 - تعديل السم التجاري ليصبح  وائل علي عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     62407 قيدت فى 

04-03-2012 برقم ايداع    1265وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

17 - فيصل امين ابراهيم داود وشركاه0 شركة سبق قيدها برقم     63883 قيدت فى 16-05-2013 برقم ايداع    

2405وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

18 - محمد عصام فوزى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     66605 قيدت فى 28-05-2015 برقم ايداع    

2103وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

19 - سامح عفيفى حموده وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     83998 قيدت فى 04-11-2019 برقم ايداع    

7486وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

20 - مديح حماده وشريكه شركة سبق قيدها برقم     88275 قيدت فى 22-11-2021 برقم ايداع    9166وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

21 - طارق محمد عادل وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     62362 قيدت فى 22-02-2012 برقم ايداع    

1085وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

22 - اشرف عبد الموجود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     56742 قيدت فى 16-05-2007 برقم ايداع    

2647وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000,057.000

23 - جمال محمد حلمى محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63332 قيدت فى 18-11-2012 برقم ايداع    

5594وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

24 - نحمده سعيد محمود وشركائها شركة سبق قيدها برقم     69095 قيدت فى 29-02-2016 برقم ايداع    

1776وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

25 - محمد احمد متولي همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     72726 قيدت فى 02-01-2017 برقم ايداع    

28وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  14,000.000

26 - نبيل نجيب صليب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5767 قيدت فى 27-07-1986 برقم ايداع    1631

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  900.000
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العناوين

1 - تعديل السم التجارى ليصبح شركة محمد العساسى وهيلدا حبيب وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     2434 

قيدت فى 24-01-1985 برقم ايداع    158وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 18 أ ش شامبليون - القاهرة

2 - اصبح اسم الشركة  ناصر عبدالرحيم قويدر و شركاة شركة سبق قيدها برقم     771 قيدت فى 

15-01-1984 برقم ايداع    86وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع بالعنوان / 55 شارع المنيل - مصر القديمة

3 - اصبح اسم الشركة  ناصر عبدالرحيم قويدر و شركاة شركة سبق قيدها برقم     771 قيدت فى 

15-01-1984 برقم ايداع    86وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة انشاء 

فرع بالعنوان / المحل التجارى الكائن اسفل العقار رقم 130 شارع الهرم - الدور الرضى فوق البدروم - الجيزة

4 - وائل كمال سيد مرسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     76927 قيدت فى 17-12-2017 برقم ايداع    

11386وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة ليصبح / 

المحل رقم 18 أ بالدور العلوى بالمول التجارى المسمى سيتى مول الكائن فى 49 ش نوبار ناصية محمد محمود - 

عابدين

5 - حمدى سيد بدوى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     46891 قيدت فى 11-10-2003 برقم ايداع    4988

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مصنع كائن بالقطعه رقم 78 المنطقة 

الجنوبيه 6 مليون متر مربع العاشر من رمضان

6 - شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم     16681 قيدت فى 04-05-1991 برقم ايداع    1236وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اضافة فرع بالعنوان / محل تجارى رقم 2 

بالدور الرضى بشارع د / احمد المقدم - مدينة فارسكور - دمياط

7 - شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم     16681 قيدت فى 04-05-1991 برقم ايداع    1236وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان / المحل التجارى رقم 2 

بالدور الرضى فى شارع سعد زغلول امام بنك مصر - اشمون - محافظة المنوفية

8 - تعديل اسم الشركة ليصبح / جمعية التنمية القتصادية والجتماعية لرعاية اصحاب المعاشات شركة سبق 

قيدها برقم     45932 قيدت فى 19-05-2003 برقم ايداع    2361وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 3 شارع زيدان - المطبعة - دار السلم - 

القاهرة

9 - ايمان احمد هانى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     71961 قيدت فى 27-10-2016 برقم ايداع    8554

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 118 المجاورة 

الولى - مدينة الفسطاط امام متحف الحضارة الجديد - الدور الثالث - شقة رقم 3

10 - تعدل السم التجارى ليصبح  بدر الدين عبد القادر وشركاه مع بقاء السمه التجاريه كما هى ستارز كول 

للتكييف شركة سبق قيدها برقم     74132 قيدت فى 30-04-2017 برقم ايداع    3619وفى تاريخ  

13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 1 الدور الول 506 تقسيم القاده المعادى 

الجديده

11 - احمد محمود السعيد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     81381 قيدت فى 04-12-2018 برقم ايداع    

10349وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقتين رقم 3 و 4 بالدور الول 

بالعقار الكائن ب2112 ش الرقم بن ابى الرقم المعراج البساتين
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12 - احمد عبدالعزيز عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     81704 قيدت فى 24-12-2018 برقم ايداع    

11090وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 58 ش شهاب

13 - احمد عبدالعزيز عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     81704 قيدت فى 24-12-2018 برقم ايداع    

11090وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 3 بالعقار رقم 5 

عمارات العبور صلح سالم

14 - شركة القاهرة الوطنية لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     90823 قيدت فى 2002-07-03 

برقم ايداع    7237وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 35أ برج 

سراي المعادي - كورنيش النيل بالمعادي  الوحدة رقم )11ج( بالدور الثالث - المعادى وبذلك تم نقل القيد الي 

محافظة القاهرة

15 - تعديل السم التجاري ليصبح/ الشركة المصرية لتجارة العلف والسلع الغذائية  محمد فتحي عبد الهادي 

وشريكه. شركة سبق قيدها برقم     52181 قيدت فى 27-11-2005 برقم ايداع    6449وفى تاريخ  

18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان / المصنع المقام على القطعة رقم 

7114/4 بالمنطقة الصناعية السابعة - بمدينة السادات - منوفية بمساحة 3233.88 فدان

16 - تعديل السم التجاري ليصبح  وائل علي عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     62407 قيدت فى 

04-03-2012 برقم ايداع    1265وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 

رقم 3-4 بالدور الثاني- بالعقار 2 شارع ابراهيم نوار

17 - فيصل امين ابراهيم داود وشركاه0 شركة سبق قيدها برقم     63883 قيدت فى 16-05-2013 برقم ايداع    

2405وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 ميدان النافوره

18 - علء الدين محمد مصطفى حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77744 قيدت فى 07-02-2018 برقم 

ايداع    1270وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 5 بالدور 

الرضى عماره رقم )C 8 ( مشروع جراند سيتى

19 - علء الدين محمد مصطفى حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77744 قيدت فى 07-02-2018 برقم 

ايداع    1270وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم )C8 ( جراند 

سيتى

20 - عمرو عبدالعزيز سمير البدراوى وحسام عبدالعظيم زكى شركة سبق قيدها برقم     84286 قيدت فى 

22-12-2019 برقم ايداع    8688وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 ش 

الفسقيه شقه رقم 8 الجناح الشمال - جاردن سيتي

21 - توريق للتوريق TAWRIQ Securitization شركة سبق قيدها برقم     90806 قيدت فى 

24-06-2020 برقم ايداع    5617وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح / 4 ش توفيق دياب جاردن سيتي الدور الخامس وبذلك تم نقل القيد من سجل تجاري الجيزه

22 - وليد محمود محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     62100 قيدت فى 05-01-2012 برقم ايداع    130

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقه الكائنه بالدور الثالث فوق الرضي 

من العقار المقام علي قطعه الرض رقم 7 ه شارع 263

23 - شركة النيل للمشروعات والتجاره شركة سبق قيدها برقم     3018 قيدت فى 08-05-1985 برقم ايداع    

856وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح لغي

24 - تعديل السم التجاري / ورثه احمد عبدا محمد منصور - )تامر احمد عبدا وشركاه( شركة سبق قيدها 

برقم     30291 قيدت فى 25-03-1997 برقم ايداع    1487وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة 16 شارع ابراهيم اللقاني -مصر الجديده
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25 - عماد محفوظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50556 قيدت فى 23-04-2005 برقم ايداع    2259

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 بلوك س 67 الشطر العاشر - زهراء 

المعادى

26 - عماد محفوظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50556 قيدت فى 23-04-2005 برقم ايداع    2259

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 شارع وجيه المتفرع من شارع عبد 

العزيز نصار - سوق القنال - جسر السويس - منطقه قباء

27 - عماد محفوظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50556 قيدت فى 23-04-2005 برقم ايداع    2259

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 شارع وجيه المتفرع من شارع عبد 

العزيز نصار - سوق القنال - جسر السويس - منطقه قباء

28 - احمد محمد اسماعيل محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63262 قيدت فى 23-10-2012 برقم ايداع    

5176وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 4 بالعقار رقم 4 ش رقم 63 

الشطر العاشر -زهراء المعادي

29 - وليد طاهر ابراهيم صبح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     69789 قيدت فى 13-04-2016 برقم ايداع    

3286وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / العقار رقم 

5058 ش محمد رياض - البساتين

30 - نجيب سليم وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     77229 قيدت فى 03-01-2018 برقم ايداع    98وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 713 طريق الحريه بجوار العقار 

711- لوران

31 - محمد ابراهيم عبد المطلب دسوقي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     85128 قيدت فى 2020-08-17 

برقم ايداع    3846وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محلت 

15,14,13,12,11,10,9,8 بالعقار رقم 188 شارع 306 صقر قريش

32 - مديح حماده وشريكه شركة سبق قيدها برقم     88275 قيدت فى 22-11-2021 برقم ايداع    9166وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بلوك 9 مساكن اسبيكو 700 شارع 9 الهضبه 

العليا

33 - سعيد عبد الهادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26291 قيدت فى 21-09-1995 برقم ايداع    

3938وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3ب بلوك 3 الكائنة بالمنطقة 

الصناعية الثانية جنوب مدينة 15 مايو

34 - شركه النيل للتعمير شركة سبق قيدها برقم     2773 قيدت فى 20-03-1985 برقم ايداع    569وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الول فوق البدروم والرضى والميزانين 

76 شارع جامعة الدول العربية المهندسين وبذلك يتم نقل القيد الى مكتب سجل تجارى الجيزة

35 - محمد احمد متولي همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     72726 قيدت فى 02-01-2017 برقم ايداع    

28وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 44 شارع البستان

36 - كونتكت الماليه ش م م شركة سبق قيدها برقم     84819 قيدت فى 14-02-2022 برقم ايداع    1248

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع من B3 دور ارضي 

و علوي -الديستريكت-هليوبوليس الي14 شارع مصطفي رفعت -مساكن الشيراتون

37 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020 شركة سبق قيدها برقم     84819 

قيدت فى 08-06-2020 برقم ايداع    2467وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل عنوان الفرع من B3 دور ارضي و علوي -الديستريكت-هليوبوليس الي14 شارع مصطفي رفعت 

-مساكن الشيراتون
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38 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / بسيوني حمدى محمد عثمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

87505 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع    6160وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة محل بالدور الرضي - عقار)2( مدخل)ب( - شارع خلف المحافظه

39 - ممدوح سيد عويس علي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     87838 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

7375وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح شقة 50 

عقار 7 ش السرايا - المنيل

40 - ممدوح سيد عويس علي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     87838 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

7376وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

41 - احمد محمد حمدى الحسينى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     89898 قيدت فى 18-08-2022 برقم 

ايداع    7516وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 23 بالدور الثانى 

فوق الرضى بالعقار رقم 85  ش المريوطية الهرم
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النشاط

1 - ورثه بشير طايع سليمان - عفاف ابراهيم صبح وشريكها شركة سبق قيدها برقم     89745 قيدت فى 

24-07-2022 برقم ايداع    6605 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط 

التصدير

2 - اصبح اسم الشركة  ناصر عبدالرحيم قويدر و شركاة شركة سبق قيدها برقم     771 قيدت فى 

15-01-1984 برقم ايداع    86 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / عرض 

مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش

3 - وائل كمال سيد مرسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     76927 قيدت فى 17-12-2017 برقم ايداع    

11386 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / المقاولت العامة

4 - محمد حسن عبد اللطيف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     73907 قيدت فى 09-04-2017 برقم ايداع    

3029 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تنمية وتدريب موارد بشريه ) فيما 

عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

( موافقة امنية رقم 197 لسنة 2022

5 - تعديل السمه التجاريه لتصبح  الشركه المصريه الصينيه للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     

50821 قيدت فى 29-05-2005 برقم ايداع    2936 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه نشاط / تشغيل وتشكيل معادن ) الجادون   الحماله  الدواسة ( اضافه بند الدارة التوقيع ) الحق للشركاء فى 

التنازل والبيع عن اصول الشركة ومقوماتها وتراخيص التشغيل والعلمة التجارية والسم التجارى مجتمعين او 

منفردين (

6 - تعديل اسم الشركة ليصبح / اشرف صديق وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63618 قيدت فى 

18-02-2013 برقم ايداع    871 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / 

رحلت ومتعهد نقل عمال فيما عدا توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى 

الداخلى

7 - ياسر عرفة وشريكة شركة سبق قيدها برقم     79386 قيدت فى 14-06-2018 برقم ايداع    5350 وفى 

تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / توريد التكييف

8 - سيد فاروق ومصطفى محمد عبد العزيز وعبد الرحمن احمد شركة سبق قيدها برقم     21305 قيدت فى 

04-08-1993 برقم ايداع    2685 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / 

استثمار عقارى وسياحى وادارة وانشاء المبانى التعليمية والصحية

9 - تعدل السم التجارى ليصبح  بدر الدين عبد القادر وشركاه مع بقاء السمه التجاريه كما هى ستارز كول 

للتكييف شركة سبق قيدها برقم     74132 قيدت فى 30-04-2017 برقم ايداع    3619 وفى تاريخ  

13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / نظافه وصيانه وتشغيل وادارة كافيتريا ومطاعم

10 - محمد عبد الحميد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     87118 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

4642 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الستيراد والتصدير

11 - نادية احمد محمد و شركاها شركة سبق قيدها برقم     9590 قيدت فى 19-12-1987 برقم ايداع    

3216 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / بيع هدايا ولعب اطفال

12 - داليا ومروه شحاته خميس وشركاهما شركة سبق قيدها برقم     27192 قيدت فى 08-02-1996 برقم 

ايداع    609 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / التدريب والتنمية البشرية الى 

النشاط الصلى ) موافقة امنية رقم 130 لسنة 2022 فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات اللسلكية (
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13 - تعديل السم التجاري ليصبح/ الشركة المصرية لتجارة العلف والسلع الغذائية  محمد فتحي عبد الهادي 

وشريكه. شركة سبق قيدها برقم     52181 قيدت فى 27-11-2005 برقم ايداع    6449 وفى تاريخ  

18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة العلف بكافة أنواعها والسلع الغذائية 

والدقيق وطحن القمح وتصنيع الدقيق الزيرو .

14 - احمد رشدى الخطيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     70373 قيدت فى 26-05-2016 برقم ايداع    

4599 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أضافه نشاط ادارة المنشأت الرياضيهالي النشاط 

الصلي

15 - محمد عبد الحميد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     87118 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

4642 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أضافه نشاط الستيراد والتصدير الي النشاط 

الصلي

16 - تعديل السم التجارى ليصبح  عبدالحافظ امين عبدالحافظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21489 قيدت 

فى 07-09-1993 برقم ايداع    3065 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح : تجارة 

الحذيه والمصنوعات الجلديه

17 - ايزى سوفت لحلول البرمجيات EASY SOFT SOFTWARE شركة سبق قيدها برقم     60170 

قيدت فى 24-08-2010 برقم ايداع    4360 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو : إنتاج وتسويق البرمجيات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

18 - فيصل امين ابراهيم داود وشركاه0 شركة سبق قيدها برقم     63883 قيدت فى 16-05-2013 برقم ايداع    

2405 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ ادارة جراجات لخدمات 

السيارات

19 - تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة طارق اسماعيل الليثى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     71514 قيدت 

فى 18-09-2016 برقم ايداع    7381 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الستيراد والبيع  الستيراد والتصدير والتوريدات العامة والتوزيع في جميع المجالت.   2- الشركة إلى:   1-

بالجملة والبيع بالتجزئة لسيارات الركوب أيا  كان نوعها والسيارات الرياضية والشاحنات والتوبيسات واللواري 

وكل ما يتعلق بقطع الغيار والملحقات.   - مدة الشركة: سنتان على ان تنتهي المدة الولى لها في 30/12/2024 

وغير قابلة لمدد أخرى إل بعقد جديد – وللطرفين الول والثاني مجتمعين إنهاء الشركة مع الطرف الثالث بعد 

انتهاء مدة الشركة وليس من حق الطرف الثالث العتراض على هذا النهاء مع تسوية مستحقاته على آخر ميزانية 

بعد اعتمادها من الشركاء.

20 - علء الدين محمد مصطفى حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77744 قيدت فى 07-02-2018 برقم 

ايداع    1270 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تجارة وبيع المنظفات

21 - صلح الدين احمد عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     71270 قيدت فى 23-08-2016 برقم ايداع    

6787 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / بيع الملبس الجاهزه جمله وقطاعى

22 - مسعد عبد العال عبد الله على وشريكه يوسف مسعد عبد العال عبد الله شركة سبق قيدها برقم     79639 

قيدت فى 15-07-2018 برقم ايداع    6025 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

النشاط ليصبح / معرض لبيع وتجارة الرخام والجرانيت والمقاولت العامة والتوريدات العمومية والتصدير ) فيما 

عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه والعلن (

23 - تعديل السم التجاري / ورثه احمد عبدا محمد منصور - )تامر احمد عبدا وشركاه( شركة سبق قيدها 

برقم     30291 قيدت فى 25-03-1997 برقم ايداع    1487 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح بيع الحذيه و المصنوعات الجلديه
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24 - البنك العقاري المصري العربي ش م م شركة سبق قيدها برقم     48727 قيدت فى 27-07-2004 برقم 

ايداع    3965 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /القيام بجميع العمال المصرفيه 

الخاصه بالبنوك و على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على 

التمويل من الداخل او الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل 

مختلف انواع الضمانات او بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) 

ب ( فتح و تعزيز و تبليغ العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) 

ج ( القيام بتلقى الكتتابات العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على 

ترخيص مزاولة هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه 

فى هذا الشأن ) د ( تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار 

السندات و الكمبيالت و الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع 

لحاملها وقت الطلب و كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر 

او فى الخارج ) و ( اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق 

الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و 

القيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا 

للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال 

الشركات و المساهمه فى انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا 

للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك 

و عملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك 

المركزى و بعد الحصول على موافقه الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف 

امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( 

مباشره نشاط صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه 

وفقا للقواعد الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى 

تستلزمها اعمال البنك و على وجه العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او 

بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط 

المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه 

مع البنوك او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه 

فى مصر او خارجها او ان  يندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه 

الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك

29 - اي ال اتش للتجاره والتوكيلت )ش.م.م( ) شركة مساهمة تابعه قانون 159 لسنة 1981 ( شركة سبق قيدها 

برقم     59238 قيدت فى 18-10-2009 برقم ايداع    4849 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح التجاره العامه في كل ما هو مسموح به قانونا - التوريدات العموميه- التوكيلت التجاريه وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .-

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون0

30 - طارق محمد عادل وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     62362 قيدت فى 22-02-2012 برقم ايداع    

1085 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت عامه وتوريدات عموميه
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25 - البنك العقاري المصري العربي ش م م شركة سبق قيدها برقم     48962 قيدت فى 31-08-2004 برقم 

ايداع    4620 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /القيام بجميع العمال المصرفيه 

الخاصه بالبنوك و على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على 

التمويل من الداخل او الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل 

مختلف انواع الضمانات او بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) 

ب ( فتح و تعزيز و تبليغ العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) 

ج ( القيام بتلقى الكتتابات العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على 

ترخيص مزاولة هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه 

فى هذا الشأن ) د ( تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار 

السندات و الكمبيالت و الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع 

لحاملها وقت الطلب و كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر 

او فى الخارج ) و ( اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق 

الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و 

القيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا 

للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال 

الشركات و المساهمه فى انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا 

للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك 

و عملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك 

المركزى و بعد الحصول على موافقه الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف 

امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( 

مباشره نشاط صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه 

وفقا للقواعد الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى 

تستلزمها اعمال البنك و على وجه العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او 

بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط 

المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه 

مع البنوك او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه 

فى مصر او خارجها او ان  يندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه 

الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك

26 - احمد محمد اسماعيل محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63262 قيدت فى 23-10-2012 برقم ايداع    

5176 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت والتوريدات العموميه والمتكامله فيما عدا 

توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته0-والعمال الكهروميكانيكيه واللكترونيه للمنشأت والمباني العامه ومحطات 

المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء0- مراوح التهويه الصناعيه والتجاريه0- لوحات كهربائيه وانظمه 

التشغيل 0

27 - هيثم فاروق احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     78855 قيدت فى 06-05-2018 برقم ايداع    

4090 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بأعمال تجاره وبيع وتأجير وتوريد جميع 

الدوات ومستلزمات ومعدات الغوص والنور كلينج والسياحه والصيد البحري وانشاء مراكز الغوص واداره 

الوحدات البحريه وتملك واداره واستغلل اليخوت ولنشات السفاري واليوميه) الدايلي( فيما عدا النترنت )بري 

وبحري فقط ( والمن والحراسه وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمه0

28 - منال ابراهيم بدير علي احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     81841 قيدت فى 03-01-2019 برقم 

ايداع    107 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بأعمال المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة والتشطيبات والتوريدات العمومية
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31 - جمال محمد حلمى محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63332 قيدت فى 18-11-2012 برقم ايداع    

5594 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / ادارة منشأت 

تعليمية خاصة وإدارة وخدمات مشروع تربوى وتعليمى طبقا لحكام قانون التعليم 189 لسنة 1981 وتعديلته 

وكذلك القرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص ) موافقة امنية رقم 297 لسنة 2021 فيما عدا توريد العمالة 

والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة

32 - نحمده سعيد محمود وشركائها شركة سبق قيدها برقم     69095 قيدت فى 29-02-2016 برقم ايداع    

1776 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد والتوريدات العمومية ليصبح 

النشاط / استغلل المحاجر والستيراد والتصدير والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماتها ومواد الدعاية والعلن والطباعة وتوريد العمالة (

33 - محمد احمد متولي همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     72726 قيدت فى 02-01-2017 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الخردوات

34 - تعديل السم التجارى ليصبح  يوسف كريم عبد السلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36153 قيدت فى 

14-04-1999 برقم ايداع    1848 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التصدير
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الكيان القانونى

1 - ورثه بشير طايع سليمان - عفاف ابراهيم صبح وشريكها شركة سبق قيدها برقم     89745 قيدت فى 

24-07-2022 برقم ايداع    6605 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعديل السم التجاري ليصبح / شركة محمد حسين على وشريكته شركة سبق قيدها برقم     62472 قيدت فى 

15-03-2012 برقم ايداع    1567 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - ايزى سوفت لحلول البرمجيات EASY SOFT SOFTWARE شركة سبق قيدها برقم     60170 قيدت 

فى 24-08-2010 برقم ايداع    4360 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية 

محدودة

4 - تعديل السم التجاري ليصبح  وائل علي عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     62407 قيدت فى 

04-03-2012 برقم ايداع    1265 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - محمد عصام فوزى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     66605 قيدت فى 28-05-2015 برقم ايداع    

2103 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - شركه عاصم واسلم شركة سبق قيدها برقم     70319 قيدت فى 24-05-2016 برقم ايداع    4493 وفى 

تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - نبيل نجيب صليب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5767 قيدت فى 27-07-1986 برقم ايداع    1631 

وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - عبد الرحمن صلح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33974 قيدت فى 09-09-2001 برقم ايداع    

4238 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

9 - شركه يونيفرسال جروب شركة سبق قيدها برقم     33974 قيدت فى 09-09-2001 برقم ايداع    4238 

وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

10 - عبدالرحمن صلح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33974 قيدت فى 20-06-1998 برقم ايداع    

3196 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

11 - عبد الرحمن صلح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33974 قيدت فى 09-09-2001 برقم ايداع    

4237 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

12 - يونيفرسال جروب شركة سبق قيدها برقم     33974 قيدت فى 09-09-2001 برقم ايداع    4237 وفى 

تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10675   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-06-1988 برقم ايداع    1277 الى   حسن حسن محمد عرفه وشركاه

2 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33401   وتم 

Hashem Brothers  ايداعه بتاريخ 15-04-1998 برقم ايداع    1813 الى   اخوان هاشم للزيوت العطريه

for essential oils

3 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71961   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-10-2016 برقم ايداع    8554 الى   ايمان احمد هانى وشريكها

4 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78761   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-04-2018 برقم ايداع    3883 الى   ماهر حامد وشركاه

5 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88306   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-11-2021 برقم ايداع    9276 الى   دنيا طارق ابراهيم محمود فرج وشريكتها

6 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 45932   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2003 برقم ايداع    2361 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / جمعية التنمية القتصادية 

والجتماعية لرعاية اصحاب المعاشات

7 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63618   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2013 برقم ايداع    871 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / اشرف صديق وشريكيه

8 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88676   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2022 برقم ايداع    1218 الى   اسم الشركة /  وان فينانس لخدمات التمويل الستهلكي 

ش.م.م

9 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23419   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-07-1994 برقم ايداع    2515 الى   كريم احمد محمد احمد وشريكته

10 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24937   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-1995 برقم ايداع    655 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / ورثه المرحوم احمد محمود 

المام عبد الحميد ) وفاء احمد محمود المام وشركاها (

11 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59300   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2009 برقم ايداع    5369 الى   عبد الناصر حسين قناوى وشريكته

12 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59633   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-04-2010 برقم ايداع    1722 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / عبد المنعم على للدعاية 

والعلن وشريكته

13 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 62472   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-03-2012 برقم ايداع    1567 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / شركة محمد حسين على 

وشريكته

14 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 52181   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-11-2005 برقم ايداع    6449 الى   تعديل السم التجاري ليصبح/ الشركة المصرية لتجارة 

العلف والسلع الغذائية  محمد فتحي عبد الهادي وشريكه.
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15 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21917   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-11-1993 برقم ايداع    4030 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / البير وانور 

ميخائيل فؤاد مع بقاء السمة التجارية كما هى دون تعديل

16 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 60170   وتم 

EASY SOFT  ايداعه بتاريخ 24-08-2010 برقم ايداع    4360 الى   ايزى سوفت لحلول البرمجيات

SOFTWARE

17 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66605   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-05-2015 برقم ايداع    2103 الى   محمد عصام فوزى وشريكه

18 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71514   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-09-2016 برقم ايداع    7381 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة طارق اسماعيل الليثى 

وشركاه

19 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 79639   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-07-2018 برقم ايداع    6025 الى   مسعد عبد العال عبد الله على وشريكه يوسف مسعد 

عبد العال عبد الله

20 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78855   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2018 برقم ايداع    4090 الى   هيثم فاروق احمد وشريكه

21 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81841   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-01-2019 برقم ايداع    107 الى   منال ابراهيم بدير علي احمد وشريكها

22 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85128   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-08-2020 برقم ايداع    3846 الى   محمد ابراهيم عبد المطلب دسوقي وشريكه

23 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59238   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-10-2009 برقم ايداع    4849 الى   اي ال اتش للتجاره والتوكيلت )ش.م.م( ) شركة 

مساهمة تابعه قانون 159 لسنة 1981 (

24 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 72726   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-01-2017 برقم ايداع    28 الى   محمد احمد متولي همام وشركاه

25 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5767   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-07-1986 برقم ايداع    1631 الى   نبيل نجيب صليب وشركاه
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الشخاص

1 - مجدى عبدا فرج عوض  مدير   المقيد برقم قيد    3020   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-1985 برقم 

ايداع   858 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1985  بــ :  مديرا مسئول من الناحية السياحية بدل من السيدة / 

شيرين احمد السيد

2 - حبيب خليل حبيب صائغ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5070   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1986 برقم ايداع   871 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1986  بــ :  والعضو المنتدب - منح كل من 

السيد/ حبيب خليل صايغ )رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب( والسيدة/ ثريا بطرس صالحة )عضو مجلس 

الدارة( والسيد/ خليل حبيب خليل صايغ )عضو مجلس الدارة( منفردين سلطة التوقيع نيابة عن الشركة علي 

الشيكات والعمال المصرفية لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة, ويشمل ذلك علي سبيل المثال ل الحصر 

فتح الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع علي الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح 

العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان ولهما كافة الصلحيات من بيع وشراء ورهن لكل أو جزء 

من أصول الشركة وحق طلب القروض من البنوك وحق إجراء العقود بالرهن علي كل أو جزء من أصول الشركة 

أمام البنوك وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة والتوقيع علي 

العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات الحكومية وغيـر الحكومية والتوقيع إمام كافة المصالح 

الحكومية والغير حكومية والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج 

والندماج إمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة 

العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء 

السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وإنهاء الجراءات إمام إدارات المرور المختلفة وبيع وشراء 

الصول لكل أو جزء من أصول الشركة, والحق في إصدار التوكيلت للمحاميين وللغير أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق ومكاتبها, ولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. "

3 - ثريا بطرس صالحه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5070   وتم ايداعه بتاريخ    1986-03-27 

برقم ايداع   871 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1986  بــ :  

4 - خليل حبيب صائغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5070   وتم ايداعه بتاريخ    1986-03-27 

برقم ايداع   871 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1986  بــ :  

5 - بيار جورج صائغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5070   وتم ايداعه بتاريخ    1986-03-27 

برقم ايداع   871 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1986  بــ :  

6 - عمرو محمد محمد السرجانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5070   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1986 برقم ايداع   871 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1986  بــ :  

7 - مهاب محمد ممدوح على صبرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6334   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1986 برقم ايداع   2818 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1986  بــ :  

8 - الحسين على جمال الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6334   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1986 برقم ايداع   2818 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1986  بــ :  عضو منتدب

9 - طارق احمد علي ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6334   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1986 برقم ايداع   2818 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1986  بــ :  

10 - عفاف مصطفى عبد الحكيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-1987 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1987  بــ :  لها نفس اختصاصات 

رئيس المجلس والعضو المنتدب فى غيابه

11 - محمد علوان مسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    1987-10-19 

برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1987  بــ :  

12 - اسلم احمد عبد المطلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1987 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1987  بــ :  
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13 - مصطفى كمال عثمان عثمان ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1987 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1987  بــ :  

14 - حسن عبد الحميد جبر الملكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1987 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1987  بــ :  

15 - ايمن ابراهيم رفعت احمد عبدالمطلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1987 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1987  بــ :  

16 - ابراهيم رفعت احمد عبد المطلب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9174   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-10-1987 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1987  بــ :  

17 - محمد عادل محمود يسري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11967   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1989 برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1989  بــ :  استقاله

18 - ابراهيم مدحت مصطفى امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11967   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1989 برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1989  بــ :  استقاله

19 - ثابت عبدالرؤف درياس

تاوضروس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17575   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-1991 برقم ايداع   

3014 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1991  بــ :  الموافقة بالجماع على تجديد تعيين مجلس الدارة مع بقاء 

الصلحيات كما هى

75 - هاله محمد جمال احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

76 - رشاد احمد كامل حسنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  

77 - عمر عباس محمد صفى الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

78 - محمود مصطفى شوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  

79 - حازم عبد التواب احمد حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

80 - عمر احمد مصطفي شوقي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  غير تنفيذي

81 - حنان حسن عبدالقادر حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  غير تنفيذي

82 - وليد نبيه اسماعيل السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    2008-01-22 

برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  

83 - محمد عصام الدين قاسم احمد الكحل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-1989 برقم ايداع   2137 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2008  بــ :  

84 - احمد عبد الحفيظ كحيل  تحميل   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    14-08-1989 برقم 

ايداع   2137 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2008  بــ :  تم عزله للوفاه وتعيين السيد / مصطفى جمال مصطفى 

طه بدل منه كمدير غير شريك وله حق الداره

85 - اميره عصام الدين قاسم احمد الكحل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-1989 برقم ايداع   2137 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2008  بــ :  

86 - احمد عصام الدين قاسم احمد الكحل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-1989 برقم ايداع   2137 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2008  بــ :  
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20 - محمد عبد الجواد طنطاوى زغلول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18004   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-1991 برقم ايداع   3922 تم التأشير فى تاريخ 22-12-1991  بــ :  بدل من السيد اللواء/عماد الدين 

حمدي الدمرداش - حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك وكذلك امام جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات البنكية والرهن والقرض والتسهيلت الئتمانية ليصبح للسيد / 

محمد عبدالجواد طنطاوى زغلول – رئيس مجلس الدارة ) ممثل الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية ( 

توقيع منفرد ويكون التوقيع الثانى للسيد/ احمد محمد عبده الشعراوى – نائب المدير العام او السيدة / منى محمد 

عشماوى – المدير المالى وكذلك يكون حق التوقيع للسيد/ محمد عبدالجواد طنطاوى زغلول – رئيس مجلس 

الدارة) ممثل الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية ( على صكوك وشهادات السهم المملوكة للشركة وكذلك 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وابرام 

توكيلت بيعها امام ادارة المرور وكذلك التوقيع على عقود التعديل وتاسيس الشركات والتوقيع امام الشهر العقارى 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب بكافة انواعها والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية وله حق قبض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

21 - هشام مصطفى سيد احمد غراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18004   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-1991 برقم ايداع   3922 تم التأشير فى تاريخ 22-12-1991  بــ :  ممثل الشركه المصرية 

للمشروعات الستثماريه

22 - شيماء صادق عبد اللطيف سمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19476   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1992 برقم ايداع   3127 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1992  بــ :  ممثل عن البنك المصري لتنميه 

الصادرات بدل من الستاذ/ محمد محمد ابو السعود

23 - عادل احمد السيد محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    20759   وتم ايداعه بتاريخ    28-04-1993 برقم 

ايداع   1500 تم التأشير فى تاريخ 28-04-1993  بــ :  وعضو منتدب لشركة الزعفرانه للزيت بدل من 

الجنبى / شامريندرا سنج

24 - احمد شريف محمد جمال الدين العرابى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24501   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-1994 برقم ايداع   4942 تم التأشير فى تاريخ 12-12-1994  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

للشريك/ احمد شريف محمد جمال الدين منفردا ال في حاله فض الشركة فيشترط موافقه طرفي العقد مجتمعان 

معا-ان يكون للسيد / احمد شريف محمد جمال الدين  محل العقد منفردا الحق في شراء وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها الغقاريه والراضي والسيارات والمنقولت الخاصه بها

25 - هبه سليمان توفيق سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي-مستقل

26 - صبحي عبدالمسيح يوحنا عبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

27 - جوزيف وديع عطية سرجيوس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  

28 - عماد الدين عباس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    1994-12-27 

برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  منتدب

29 - باسم كمال كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    1994-12-27 

برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  عضو منتدب للفروع

30 - جينا ناجى ناصف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    1994-12-27 

برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي

31 - باسم رضا عطا ا بنيامين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي

32 - جورج ميشيل القمص بولس بساده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي - مستقل
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33 - احمد عبد الرحمن صلح سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33974   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-1998 برقم ايداع   3196 تم التأشير فى تاريخ 20-06-1998  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين

34 - ام الخير عبد الباسط  عبد الموجود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30076   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-1997 برقم ايداع   999 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1999  بــ :  متخارج للوفاه

35 - فوزى مرسى عبد المقصود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30076   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-1997 برقم ايداع   999 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1999  بــ :  متخارج للوفاه - دخول 2 شريك 

موصي

36 - ماجد شوقى سور بولس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37119   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-1999 برقم ايداع   4120 تم التأشير فى تاريخ 24-07-1999  بــ :  مستقل من ذوى الخبرة

37 - محمد فريد محمد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37119   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-1999 برقم ايداع   4120 تم التأشير فى تاريخ 24-07-1999  بــ :  ممثل البورصة المصرية

38 - احمد عبدالرحمن عبدالعزيز حسين الشيخ على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37119   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-07-1999 برقم ايداع   4120 تم التأشير فى تاريخ 24-07-1999  بــ :  ممثل عن 

البورصة المصرية

39 - خالد سرى محمود حسين صيام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37119   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-1999 برقم ايداع   4120 تم التأشير فى تاريخ 24-07-1999  بــ :  مستقل - من ذوى الخبره

40 - رامى ابراهيم محمد الدكانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37119   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-1999 برقم ايداع   4120 تم التأشير فى تاريخ 24-07-1999  بــ :  ممثل للبورصة المصرية

41 - هبةا عمر الصيرفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37119   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-1999 برقم ايداع   4120 تم التأشير فى تاريخ 24-07-1999  بــ :  ممثل للبورصة المصرية

213 - ايمان احمد هاني ضياء الدين فاضل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71961   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   8554 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل حق ادارة الشركة والتوقيع 

بالنيابه ليصبح منفردا للسيده / ايمان هانى ضياء الدين منفرده

214 - ماهر حامد حسن احمد المدولب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    78761   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2018 برقم ايداع   3883 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

منفردا للسيد / ماهر حامد حسن احمد - بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركة وضمن 

اغراضها وبعنوانها وله حق التصرف فى اصول وممتلكات الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات 

والموتوسيكلت والعقارات وكافة ممتلكات الشركة امام الشهر العقارى وامام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية

42 - محمد يحيى السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40641   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2000 برقم 

ايداع   6133 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2000  بــ :  إدارة الشركة والتوقيع عنها موكلة إلى الطرفان الول 

و الثاني و هم السيد / محمد يحيي السيد محمد والسيد / شريف يحي السيد محمد )مجتمعين أو منفردون( ولهما في 

ذلك كافة و أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها و لتحقيق غرضها ولهما الحق في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب و ايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات و غلقها و استصدار خطابات و 

شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم الحق في قبض و دفع المبالغ وتحويل و 

بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم  التوقيع على عقود كفالة الغير ولهم حق الشراء والقتراض و الرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و المنقولت و بيع وشراء السيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

43 - عبد السلم محمد سالم ابراهيم عوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  غير تنفيذى

44 - محمد محمود محمد احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    2003-01-29 

برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  للشئون الماليه والتجارية
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45 - محمد عبدربه محمد مهران  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  ممثل عن وزارة المالية

46 - خيري سليم ميخائيل بطرس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  للشئون القانونية والدارية

47 - عبدالعزيز على محمد عايد  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  

48 - احمد مهدي محمد سليمان  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  

49 - ممثل عن التحاد العام لنقابات عمال مصر  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  

50 - شريف عادل اسطفان باسيلى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  وعضو منتدب

51 - اشرف صادق ابو اليزيد غازى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    45325   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2003 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2003  بــ :  لشئون الصوامع

52 - عبد ا عثمان عزازى المسيرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  تشكيل مجلس ادارة الشركة

53 - حلمي عبدالرحمن زيدان هيبه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  تنفيذي

54 - محمود احمد حلمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    2003-09-23 

برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  وعضو منتدب

55 - علء مصطفى كامل طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  غير متفرغ

56 - حسام بدر الدين ابراهيم منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  غير متفرغ

57 - عبد المقصود توفيق عبد الواحد احمد  عضو منتخب   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  

58 - ايمن محمد الصغير احمد حسن نوح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  عضو منتدب

59 - عبد ا عثمان عزازى المسيرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  الغاء توقيع السيد / عبد المقصود 

ابراهيم عبد ا علي كافه المعاملت البنكيه كتوقيع تاني علي الشيكات والقتراض والرهن من البنوك والتوقيع 

للشركة لدي كافه البنوك وذلك لبلوغه السن القانوني للمعاش اعتبارا من 1 / 12 / 2022 0
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60 - محمد رضا حسن احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90823   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2002 برقم ايداع   7237 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2005  بــ :  بموجب قرار الجمعيه العامه غير 

العاديه المنعقده في 2022/12/1 والمصدق عليها من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ 2022/10/10 وعقد 

التعديل المصدق برقم 3143 ر لسنه 2022 وبموجب محضر اجتماع مجلس الداره المنعقد في 2022/11/2 

قبول إستقالة ممثلي مصرف أبو ظبي  والمصدق عليه بتاريخ 2022/12/11 11/12/2022 تقرر التى :  

السلمي في مجلس الدارة وهم أ/ صلح محمد يحيى محمد صبري أبو علم و أ/ ندى حسين محمود النيال؛  

قبول إستقالة ممثل الشركة الوطنية للتجارة والتنمية )إنتاد( في مجلس الدارة وهو أ/وليد محمد الرشيد أبو 

العزم الشعراويمع عدم قبول أستقالة أ/ حاتم صلح الدين عبد الرحمن حسن على أن يستمر في عضوية مجلس 

الدارة كعضو منتدب للشركة لحين العرض على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة على أن يتم إزالة صفة 

قبول تعيين ممثل مجموعة سوليد كابيتال  الجهة التي يمثلها وهي الشركة الوطنية للتجارة والتنمية )إنتاد(؛  

قبول تعيين ممثل مجموعة ديجاتيز  للستثمار والتنمية في مجلس الدارة وهو أ/ محمد رضا حسن أحمد ؛  

تعيين أ/ محمد رضا حسن أحمد  للستثمار والتقنية في مجلس الدارة وهو أ/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم؛  

رئيسا  لمجلس إدارة الشركة على أن يستمر أ/ حاتم صلح الدين عبد الرحمن حسن عضوأ منتدبا   للشركة لحين 

تعيين أ/ سامية حسن كامل أحمد كعضو مجلس إدارة مستقل  العرض على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة.  

ليصبح تشكيل مجلس الدارة لشركة القاهرة الوطنية لتداول الوراق المالية كما يلي:  - من ذوي الخبرة .  

محمد رضا حسن أحمد- تاريخ التعيين01/11/2022 - رئيس مجلس الدارة -اسم الجهة التي يمثلها من 

المساهمينمجموعة سوليد كابيتال للستثمار والتنمية - مصر SOLID CAPITAL GROUP- الصفةغير 

حاتم صلح الدين عبد الرحمن حسن - تاريخ التعيين09/10/2019 - العضو المنتدب- الصفةتنفيذي    تنفيذي   -

يسرى محمود عبد الحميد عتلم- تاريخ التعيين01/11/2022عضو مجلس الدارة -اسم الجهة التي يمثلها من  -

عمرو مصطفى أحمد هندي  المساهمين مجموعة ديجاتيز للستثمار والتقنية DIGITIZE- الصفةغير تنفيذي   -

- تاريخ التعيين09/05/2022 عضو مجلس الدارة -اسم الجهة التي يمثلها من المساهمين بنك الشركة المصرفية 

يحيى محمد زكريا خليل - تاريخ التعيين15/11/2018عضو مجلس  العربية الدوليةSAIB- الصفةغير تنفيذي   -

عبد اللطيف حسن علي شريف - تاريخ التعيين29/05/2022 إدارة مستقل من ذوي الخبرة-الصفةمستقل .   -

سامية حسن كامل أحمد- تاريخ  عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة-الصفة مستقل .  -

التعيين01/11/2022عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة -الصفة مستقل .   وتكون صلحيات التوقيع عن 

الشركة كالتى :  منح العضو المنتدب  –التنفيذي وهو السيد/ حاتم صلح الدين عبد الرحمن حسن صلحيات 

عضو مجلس الدارة المنتدب بما نص عليه قانون 95 لسنة 1992 وما نصت عليه قرارات الهيئة العامة للرقابة 

المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي للشركات العاملة في مجال السمسرة 

وتداول الوراق المالية لجمهورية مصر العربية؛  وكذلك منح العضو المنتدب  –التنفيذي وهو السيد/ حاتم صلح 

الدين عبد الرحمن حسن , والسيد / على محمد علي مصطفي الصعيدى المدير المالي للشركة )مجتمعين( 

صلحيات التوقيع البنكية والتعامل مع البنوك من سحب وايداع عن طريق التحويلت البنكية فقط بين حسابات 

الشركة فقط في البنوك المصرية فقط ,كما تم منح العضو المنتدب –التنفيذي وهو السيد/ حاتم صلح الدين عبد 

الرحمن حسن , والسيد/على محمد علي مصطفي الصعيدى المدير المالي للشركة )مجتمعين( صلحيات التوقيع 

البنكية على الشيكات بالسحب من حسابات الشركة بحد أقصى 100,000 جنيه مصري )مائة ألف جنيه مصري( 

يوميا  وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري )خمسمائة ألف جنيه مصري( شهريا  وما هو أكثر من ذلك يتطلب 

توقيع ثلثي )مجتمعين( مع السيد / جورج منصور أيوب منصور مدير العمليات بالشركة .   صلحيات رئيس 

مجلس الدارة:  منح رئيس مجلس الدارة –الغير تنفيذي وهو السيد/ محمد رضا حسن أحمد)منفردا ( ويختص فقط 

بصلحيات التوقيع على العقود وله الحق في التوقيع وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة 

الهيئات والوزرات والدارات المختصة بما في ذلك شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والبورصة 

المصرية وأمناء الحفظ والدارة العامة للشركات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحره ووزارة الستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والعدل والسياحة وقطاع 

العمال العام والتخطيط والتضامن الجتماعي والوقاف والدفاع والنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة 

والخارجية والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري والمالية والتنمية المحلية والطيران المدني والزراعة 

واستصلح الراضي والشباب والرياضة والتصالت وتكنولوجيا المعلومات والسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية والنقل ومكاتب وإدارات وسجل المورديين والوكلء التجاريين والغرف التجارية وهيئة التأمينات 
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الجتماعية والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وأمام الرقابة العامة 

للصادرات والواردات والتنمية الصناعية واتحاد الصناعة والتحاد المصري للتشييد والبناء وفي الحضور أمام 

مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم وتسليم الصور التقريرات 

والتقديرات والمناقشة فيها وقبول مايرى قبوله ورفض مايرى رفضه, وغيرها من الجهات الحكومية وغير 

الحكومية,وكذلك له صلحيات التوقيع البنكية والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات من 

حسابات الشركة واجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع نيابة عن الشركة امام كافة البنوك وفتح وإغلق 

الحسابات البنكية وبصفه عامه فان له الحق في تمثيل الشركة امام كافة المصالح والهيئات الحكومية والقيام بتوقيع 

وتقديم واستلم جميع المستندات اللزمة ولة حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

61 - احمد اشرف عبد الموجود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2007 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2007  بــ :  قصر في وليه والدهم /اشرف 

عبد الموجود محمد وحصه القصر هبه من الوالد ل يجوز الرجوع فيها0

62 - محمد اشرف عبد الموجود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2007 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2007  بــ :  قصر في وليه والدهم /اشرف 

عبد الموجود محمد وحصه القصر هبه من الوالد ل يجوز الرجوع فيها0

63 - محمد  عبدالموجود  محمد  عبد الموجود  تحميل   المقيد برقم قيد    56742   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2007 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2007  بــ :  ستلم كافة حقوقهم ومستحقاتهم0

64 - شريف  عبد الموجود  محمد  تحميل   المقيد برقم قيد    56742   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-16 

برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2007  بــ :  تخارج واستلم كافه حقوقه0

65 - ايفان شبانتش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56916   وتم ايداعه بتاريخ    26-06-2007 برقم 

ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  نائب مدير عام العمليات - انهاء عمل

66 - نيناد خريبار nenad hribar  مدير عام   المقيد برقم قيد    56916   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  والعضو المنتدب بدل من 

الجنبى/ جيلكو فكووج - انهاء عمل

67 - احمد سيد عبد المحسن على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56916   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  

68 - هانىء عبد السلم عبد الرحيم  نائب مدير عام   المقيد برقم قيد    56916   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  الشئون المالية وعضو مجلس 

ادارة

69 - محمد محمد محمد الكردي  نائب مدير عام   المقيد برقم قيد    56916   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  العمليات وعضو مجلس ادارة

70 - اوليفر هورفاتيش  تحميل   المقيد برقم قيد    56916   وتم ايداعه بتاريخ    26-06-2007 برقم ايداع   

3474 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  نائب مدير عام الشؤن المالية وعضو مجلس ادارة - انهاء 

عمل

71 - محمد السيد محمد الدوي  مدير عام   المقيد برقم قيد    56916   وتم ايداعه بتاريخ    2007-06-26 

برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  والعضو المنتدب

72 - حمدى سيد بدوى على عبد  الحميد البرق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46891   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2003 برقم ايداع   4988 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2007  بــ :  يضاف الى بند الدارة والتوقيع 

للطراف الثلثة الحق مجتمعين او منفردين فى تعديل الشركات او تأسيسها ومحوها وفسخها وللطرف الول 

منفردا الحق فى التوقيع على عقود التمويل او القروض سواء كانت من البنوك الرسمية او اى جهة رسمية اخرى

73 - محمد جمال محرم محمود محرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  غير تنفيذى - استقاله من عضوية 

مجلس الدارة

74 - احمد مصطفى شوقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57531   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2008 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2008  بــ :  
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87 - هيثم جمال عبداللطيف قاسم احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-1989 برقم ايداع   2137 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2008  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع لكل 

من الشركاء المتضامنين السيد / قاسم جمال عبد اللطيف قاسم احمد الكحل و السيد/ احمد عبد العزيز قاسم احمد 

الكحل والسيد/ محمد عصام الدين قاسم احمد الكحل - مجتمعين او منفردين ولهم اوسع السلطات فى ادارة 

الشركة ولهم حق البيع والشراء وتسجيل العقود والحضور امام الشهر العقارى والمرور وكذلك لهم الحق فى 

الحضور امام جميع الجهات الرسمية والغير رسمية مع منهم حق الستدانه والرهن والمديونية والرهن وعقود 

المرابحة وذلك من جميع البنوك والمصالح الحكومية

88 - عصام الدين قاسم احمد حسن الكحل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-1989 برقم ايداع   2137 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2008  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

89 - القس بطرس وبالميلد عادل سامي جرجس ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  غير تنفيذى - 

غير مستقل - اعادة تشكيل مجلس الدارة - يملك حق التوقيع عن الشركة اي اثنين مجتمعين من اعضاء مجلس 

الدارة التي اسمائهم:  السيد/ عادل سامى جرجس  - رئيس مجلس الدارة - السيد/ رفيق رزق ا أنيس  - عضو 

مجلس الدارة والعضو المنتدب - السيد/ ماجد حلمى حبيب  - عضو مجلس الدارة - السيد/ ماجد سامى جرجس 

– عضو مجلس الدارة -السيد/ ايمن خير ا حسن – عضو مجلس الدارة - السيد / حليم رمزي حليم – عضو 

مجلس الدارة - السيد/ طارق عمر محمود دبا  – عضو مجلس الدارة  وذلك في التوقيع أمام البنوك بما في ذلك 

فتح حسابات وسحب إيداع و طلب خطابات ضمان .  وللسيد / عادل سامى جرجس – رئيس مجلس الدارة 

والسيد/ رفيق رزق ا انيس – عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين حق التوقيع علي عقود الكفالة 

وضمان الغير ولهم حق تفويض الغير في ذلك وطلب القروض والتسهيلت الئتمانية وطلب خطابات الضمان 

والرهن والتوقيع أيضا علي  المعاملت المالية والعقود والتفاقيات سواء مع القطاع العام أو الخاص أو قطاع 

العمال وأمام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية وكذلك أعمال التصرف التي تمس أصول 

الشركة أو تقرير حق عيني أصلي اوتبعي وكذلك التوقيع علي عقود التأسيس والتعديل أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق ولمجلس الدارة تفويض الغير سواء من أعضاء مجلس الدارة  أو من غيرهم في كل اوبعض ما ذكر 

ولمجلس الدارة الحق في اعادة تعيين رئيس المجلس والعضاء المنتدبين وغيرهم طوال مدة المجلس.

90 - محمد محمود منصور السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    42701   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2001 برقم ايداع   4854 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2008  بــ :  تعديل حق الدارة التوقيع عن 

شركة السيد / محمد محمود منصور السيد – مدير وشريك متضامن – منفردا وله الحق في التوقيع  عن الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية وعلى الخص في التعامل مع ادارات المرور بكافة فروعها والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية  وكافة اجهزة المدن العمرانية الجديده ومصلحة الجمارك وادارتها وله الحق في التعامل مع كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية   وله الحق في التوقيع عن الشركة وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة امام جميع البنوك 

وله حق السحب  واليداع والقتراض   والرهن التجاري او الحيازي او العقاري وشطب الرهن التجاري 

اوالحيازي او العقاري وله حق التصرف والبيع للنفس وللغير في  اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وله حق التوقيع على عقود البيع الخاصة  بالشركة وله الحق في 

اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة والتوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر  العقاري 

والتوثيق وامام المحكام وحق التعامل مع السجل التجاري وله حق تاسيس الشركات وتعديلها وتصفيتها وفسخها 

والتخارج  منها وله حق التنازل والتصالح عن القضايا وله حق تمثيل الشركة اما القضاء والقرار بالصلح 

والنكار والبراء وله توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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91 - عمر محمد عبدالعزيز خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56327   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2007 برقم ايداع   764 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2009  بــ :  تعديل التوقيعات المعتمده للشركة 

وفقا لما يلى :عمر محمد عبد العزيز خطاب - رئيس مجلس الدارة فئة أ - ياسر فاروق عبد الحميد المصرى - 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فئة أ - عبده ابراهيم المرسى - المستشار القانونى فئة أ - ياسر علء 

محمد جمال الدين - مدير التداول فئة أ - عمرو محمد ذكى- المدير المالى فئة ب - احمد فتحى ذكى العيسوى - 

مدير الشئون الدارية فئة ب - محمد عبد المقصود عبد اللطيف - مدير العمليات فئة ب - محمد السيد عزب - 

مدير المخاطر فئة ب عاى ان يكون التوقيعات على الشركة كما يلى : التوقيع مجتمعا لثنين من الفئة أ على ان 

يكون احدهما رئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب وذلك بالنسبة للتسهيلت الئتمانية ويكون التوقيع مجتمعا 

لى اثنين من الفئة أ وكذا يكون التوقيع مجتمعا لى اثنين من الفئة أ و ب وذلك بالنسبة للتوقيع طرف البنوك 

للمعاملت الخرى غير التسهيلت الئتمانية

92 - مصطفى عبدالمنعم حسن الحيوان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59047   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2009 برقم ايداع   3648 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2009  بــ :  غير تنفيذى - مستقل -   الستاذ 

/ مصطفى عبد المنعم الحيوان          رئيس مجلس الدارة          الستاذ / ايمن سالم محمد غانم                  

يكون لهم حق التوقيع عن الشركة امام البنوك واصدار شهادات السهم والوثائق  العضو المنتدب التنفيذى    1-

اما بالنسبة للتعامل مع الجهات الدارية والحضور امام المحاكم القتصادية فيما يخص استخراج  مجتمعين .  2-

الشهادات والبيانات والحكام وكافة انواع التعامل والحضور امام جميع المحاكم بكافة انواعها و من قضايا 

وتصرفات وخلفه وتقديم اللتماسات والشكالت والستئناف فى جميع القضايا والحضور امام الجهات الدارية 

ايا كانت ومصالح الحكومة والسجل التجارى  ومصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات 

والتوقيع عليها وعلى اللتماسات والمذكرات وتسلم الوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وعقود اليجار 

والتمثيل امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وجميع محافظات جمهورية مصر العربية ومصلحة الشركات 

والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والغرفة التجارية و ادارة العلمات التجارية المصرية والحضور امام 

مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقارير والتقديرات 

والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه وفى تقديم الرسوم والمانات للمحاكم والتمثيل امام 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص تأسيس الشركات والجراءات اللزمة لذلك والحضور امام الجهات 

الدارية والتوقيع نيابة عن الشركة والتعامل مع نقابات المحاميين والتجاريين وتأسيس الشركات وفتح حساب فى 

اى بنك فى مصر بأسم الشركات تحت التأسيس ليداع رأسمالها  والتعامل مع الدارة العامة للمرور والنيابات 

العامة للمرور والتجديد والترخيص لسيارات الشركة وتوكيل من يراه فى ادارة وترخيص سيارات الشركة 

والتصديق على محاضر مجالس الدارة والجمعيات العمومية والتصديق على مشروع تعديل النظام الساسى فى 

الشهر العقارى والسجل التجارى ونشره فى صحيفة الشركات والتوكيل للغير فيما يراه فى كل او بعض 

الختصاصات السابقة  يكون التوقيع منفردا بالنسبة لرئيس مجلس الدارة السيد الستاذ / مصطفى عبد المنعم 

الحيوان     اوالسيد الستاذ / ايمن سالم محمد غانم  عضو مجلس الدارة المنتدب  التنفيذى وذلك لتسيير اعمال 

الشركة .

93 - محمد ماهر محمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59047   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2009 برقم ايداع   3648 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2009  بــ :  غير تنفيذى - الشركة القابضة 

للصناعات المعدنية

94 - طه محمد طه سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59047   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2009 برقم ايداع   3648 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2009  بــ :  مستقل

95 - هانى ماجد ناشد بطرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59047   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2009 برقم ايداع   3648 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2009  بــ :  غير تنفيذى - الشركة القابضة 

للنقل البحرى والبرى

96 - احمد  شوقى مبروك عبد الفتاح النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59047   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2009 برقم ايداع   3648 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2009  بــ :  غير تنفيذى- شركة مصر 

القابضة للتأمين

97 - ايمن سالم محمد غانم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    59047   وتم ايداعه بتاريخ    2009-07-28 

برقم ايداع   3648 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2009  بــ :  تنفيذى
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98 - ممدوح علء عبد المعطى عباده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59047   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2009 برقم ايداع   3648 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2009  بــ :  مستقل

99 - محمد فؤاد مرسى مرعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59822   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2010 برقم ايداع   2804 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2010  بــ :  ومدير عام الشئون المالية

100 - محمود ابراهيم عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتأمين - 

غير تنفيذى

128 - محمد عطية السيد عطية شلبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21489   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-1993 برقم ايداع   3065 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2016  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منردا

129 - عاصم ربيع محمد عبدالعواض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70319   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2016 برقم ايداع   4493 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2016  بــ :  حق الداره والتوقيع ليصبح 

للستاذ / عاصم ربيع محمد عبد العواض منفردا امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل مع البنوك 

والرهن والبيع والشراء والقتراض وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر0

130 - احمد ربيع محمد عبد العواض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70319   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2016 برقم ايداع   4493 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2016  بــ :  

131 - محمد حسين على ابراهيم محى الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    62407   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2012 برقم ايداع   1265 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2016  بــ :  خروج من الشركه واستلم كافه 

حقوقه ومستحقاته

132 - احمد وائل علي عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62407   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2012 برقم ايداع   1265 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2016  بــ :  القاصر بوليه والده

208 - هويدة محمد ابراهيم عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10675   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1988 برقم ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

209 - امجد محمد محمد عرفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10675   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1988 برقم ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

210 - محمد محمد عرفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10675   وتم ايداعه بتاريخ    1988-06-01 

برقم ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تخارج من الشركة للوفاه ودخول الورثة

211 - ايمان احمد هاني ضياء الدين فاضل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71961   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   8554 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع واداره 

الشركة وتمثيلها امام المصالح الحكوميه والبنوك للشريك/ ايمان احمد هاني ضياء الدين فاضل منفردا علي ان 

يكون العمال في نطاق اعمال الشركة وبعنوانها ولصالحها واها الحق في توكيل الغير او تفويض في كل او 

بعض ما ذكر0

212 - عمر عبدالكريم عبدالخالق محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71961   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   8554 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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101 - ريهام مهيب السعيد ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  و الرئيس التنفيذي - تنفيذي - 

ولها حق التوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها امام القضاء والغير وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

الرسمية وغير الرسمية وكذا كافة المصالح التى تتعامل معها الشركة وعلى وجه الخصوص مصلحة الشهر 

العقارى ومصلحة الضرائب بكافة انواعها واختصاصاتها والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة انواع ومراكز المحليات والهيئة المصرية للتأمين وهيئة التأمينات 

الجتماعية وكافة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية وكذا مكاتب السجل التجارى ومصلحة الجمارك وكافة 

الوزارات داخل الجمهورية وعلى الخص وزارة القوى العاملة والتعامل مع كافة ادارات المرور واستخراج 

التراخيص بكافة انواعها وتجديدها وكذا التوقيع بيعا وشراء لكافة اصول الشركة الثابتة او المتداولة وكذا كافة 

عقود المعاوضة ومما يدخل فى انشطة الشركة ومجالتها والقيام بتأسيس الشركات وتعديلها وفسخها واتخاذ كافة 

ما يلزم من اجراءات نحو ذلك امام جميع الجهات الحكومية والرسمية والغير والموافقة على تفويض السيده/رهام 

مهيب السعيد بصفتها الشركه الشركه مدير استثمار صندوق مصر للتمويل والستثمار فى التوقيع فيما يخصتوكيل 

تأسيس الشركات على اختلف أنواعها واتخاذ كافه ما يلزم من اجراءات نحو ذلك أمام الجميع من الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والموافقه على   حقوق التوقيع عن الشركة فى المعاملت المالية والبنوك ) الشيكات 

والتحويلت البنكية ( على ان تكون توقيعين مجتمعين كالتالى /  توقيع اول العضو المنتدب والرئيس التنفيذى أ/ 

ريهام مهيب السعيد – توقيع ثانى المدير المالى أ/ عمر اسماعيل عبد الحميد

102 - تامر محمد وحيد الدين عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  مستقل - غير تنفيذى

103 - محسن محمد رشاد عبد المحسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  ممثل عن شركه مصر لتأمينات 

الحياه - غير تنفيذي -واعاده تشكيل مجلس الداره .

104 - عمرو مصطفى نامق محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  مستقل - غير تنفيذى

105 - امل صالح خلف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    2010-06-29 

برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضه للتامين - غير 

تنفيذى

106 - هشام عز الدين محمد هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  مستقل - غير تنفيذي

107 - غاده محمد نور يوسف محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  مستقل - غير تنفيذي

108 - اشرف مصطفى محمد المير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة 

للتأمين - غير تنفيذى

109 - ابراهيم عبد ا حسن عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60197   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2010 برقم ايداع   4442 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2010  بــ :  

110 - احمد فراج احمد عمران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60197   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2010 برقم ايداع   4442 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2010  بــ :  

111 - محمود فراج احمد عمران  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60197   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2010 برقم ايداع   4442 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2010  بــ :  والعضو المنتدب

112 - عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60197   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2010 برقم ايداع   4442 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2010  بــ :  

113 - مى زيدان سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60197   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2010 برقم ايداع   4442 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2010  بــ :  

114 - محمد فؤاد مرسى مرعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61759   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2011 برقم ايداع   4758 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2011  بــ :  ومدير عام الشئون المالية
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115 - مروان نبيل محمد رفعت الحكيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15340   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-1990 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2012  بــ :  تجديد تعيين اعضاء مجلس 

الداره لمده مماثله مع اعطائهم نفس الصلحيات.

116 - طارق محمد عادل على محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62362   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2012 برقم ايداع   1085 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2012  بــ :  استلم كافه حقوقه

117 - محمد محمد عادل على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62362   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2012 برقم ايداع   1085 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2012  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشركاء الثلثه من التاني والتالت والرابع مجتمعين او منفردين فيما عدا التعاملت البنكيه فيكون للطرفين 

التالت والرابع )احمد محمد عادل -عارف عبد الحميد علي( مجتمعين0

215 - احمد هشام احمد عبداللطيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    78761   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2018 برقم ايداع   3883 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل صفته من متضامن الى 

موصى

216 - دينا طارق ابراهيم محمود فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    88306   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2021 برقم ايداع   9276 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع عن الشركة 

للشريكين المتضامنين ولهم كافة السلطات لتحقيق اغراض واهداف الشركة مجتمعين او منفردين

217 - حازم خالد ابراهيم سيد سيد عطوه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    88306   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2021 برقم ايداع   9276 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

218 - عبدا ابو الفتوح على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45932   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2003 برقم ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  جمعية التنمية القتصادية 

والجتماعية لرعاية اصحاب المعاشات ويمثلها امام القضاء وقبل الغير والجمعية مقيده بالدارة المركزية 

للجمعيات والتحادات تحت رقم 528 لسنة 2001 وتخضع لحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الهلى الصادر 

بالقانون 149 لسنة 2019 ولئحته التنفيذية وهو من له حق التوقيع على شيكات حسابات الجمعية

118 - محمد توفيق عبد اللطيف نور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62547   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  تحديد اختصاصات كل من 

الستاذ/ محمد توفيق عبداللطيف نور ) رئيس مجلس الدارة ( , و الستاذ / محمد محي الدين طاهر عبد المحسن 

) عضو مجلس الدارة المنتدب ( لهما حق التوقيع ) مجتمعين او منفردين ( عن الشركة علي الشيكات والسحب 

من البنوك و علي كافة التعاملت المالية  وأوامر الدفع والسندات الذنية والتحويلت البنكية و يحق لعضو مجلس 

الدارة المنتدب - الستاذ  / محمد محي الدين طاهر عبد المحسن -السحب من البنوك والتوقيع علي الشيكات 

والتحويلت البنكية  منفردا بحد أقصي مبلغ ) 200000 ( ) فقط مائتي الف جنيها مصريا ل غير ( وما تخطي 

هذا المبلغ يتم التوقيع عليه من السيد /رئيس مجلس الدارة  منفردا - ولرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة 

المنتدب مجتمعين أو منفردين الحق في فتح وغلق حسابات الشركة أمام جميع البنوك والجهزة المصرفية , 

والتوقيع علي عقود رهن أصول الشركة والقتراض باسمها وعقود التسهيلت المصرفية والقروض من البنوك 

والتوقيع علي عقود التأجير التمويلي واصدار خطابات الضمان و فتح العتمادات المستنداية , وحق الشراء والبيع 

باسم الشركة من منقولت أو عقارات أو سيارات والتوقيع علي عقود البيع والشراء أمام الشهر العقاري وكذلك 

التوقيع علي عقود تعديل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري و هيئة الستثمار والهيئة العامة للرقابه المالية 

والسجل التجاري ومصلحة الضرائب , وحق تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود تأسيسها امام مصلحة الشهر 

العقاري و هيئة الستثمار والهيئة العامة للرقابه المالية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب , وتمثيل الشركة أمام 

جميع المصالح الحكومية والغير حكومية , ولهما مجتمعين أو منفردين حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

.

119 - داليا حازم جميل خورشيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63070   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2012 برقم ايداع   4395 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2012  بــ :  غير تنفيذي - ممثل لشركه بلتون 

الماليه القابضه ش.م.م بدل من الستاذ/ ابراهيم محمد محمد حسنين كرم0-منحها كافه الصلحيات الوارده بالسجل 

التجاري.
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120 - وائل  مصطفى سيد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63673   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  غير تنفيذى - مستقل - لمده 12 

شهر

121 - مروة محمد كمال الدين محمد عباس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63673   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  غير تنفيذى - مستقل - لمده 12 

شهر

122 - عصام   محمد  سيد  حنفى  مصفى   المقيد برقم قيد    65928   وتم ايداعه بتاريخ    2015-01-01 

برقم ايداع   11 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2015  بــ :  بموجب حكم المحكمة الصادر بتاريخ 2022/6/26 

مهام المصفى / استلم اموال الشركة وموجوداتها وما استحدث بها من موجودات منذ انشائها وحتى تاريخ هذا 

الحكم واستيفاء مالها من حقوق وسداد ما عليها من ديون وتحويل اصولها ومقوماتها الى اموال نقديه بالمزاد 

العلنى وتحويل حصة كل شريك وتقسيم الصافى فيها بحسب حصته فى رأس المال ربحا وخسارةوايداع ناتج 

التصفية خزينة المحكمة على ذمة توزيعه على مستحقية وتقديم تقرير لكل ما يتخذه من اجراءات ونتيجة التصفية 

للمحكمة

123 - خالد عبدالعليم محمود الساكت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22474   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1994 برقم ايداع   473 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  يضاف الى صلحيات الشريك 

المتضامن المتمثله فى حق الداره والتوقيع منفردا وحق القتراض من البنوك والتوقيع امامهم فى كافة المعاملت 

والحق فى التصرف بكافة التصرفات من بيع اصول ومنقولت وممتلكات وسيارات الشركة والحق فى التعامل 

بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم يكون للشريك المتضامن الحق فى القرار بالتصالح والتنازل وابراء الذمه فى كافة 

القضايا المرفوعه من الشركه ضد الغير والحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر بأسم الشركه 

وضمن اغراضها

124 - حسن محمد اسماعيل متولي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67367   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   4646 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2015  بــ :  استقاله نظرا لسفره خارج البلد 

ولمده طويله

125 - على احمد على اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67367   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   4646 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2015  بــ :  الموافقة على استمرار مجلس 

الدارة بالعدد الباقى لحين انهاء المده القانونية للمجلس وهم السيد / على احمد على اسماعيل  رئيس مجلس الدارة 

وكل من السيد / احمد حسين كامل حسين والسيد / احمد زغلول محروس والسيد / احمد حسن محمد وتكون 

التوقيعات فى البنك لكل من السيد / على احمد على اسماعيل والسيد / احمد حسين كامل حسن ) امين الصندوق ( 

مجتمعين

126 - عبدالرحمن على عيسى سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    69095   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   1776 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

127 - نحمده سعيد محمود حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    69095   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   1776 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريكين المتضامنين / نحمده سعيد محمود حسين وعبد الرحمن على عيسى مجتمعين او منفردين امام 

كافه الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئات والشركات والفراد ولهما كافه السلطات والتعامل مع البنوك من 

فتح الحسابات بأسم الشركة والسحب واليداع ولهما الحق فى بيع الصول للشركة وسيارتها وممتلكاتها ولهما 

الحق فى توكيل الغير
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133 - وائل على عبد الفتاح محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62407   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2012 برقم ايداع   1265 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2016  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح علي النحو التالي: يكون حق الداره والتوقيع للسيد الستاذ/ وائل علي عبد الفتاح -منفرا -في التعامل بأسم 

الشركه وضمن اغراضها امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك له حق التمثيل للشركه امام جميع المحافظات بكافه اداراتها وله ايضا حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف بدون حدود ماليه قصوي من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات 

والعتمادات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع الصول 

والسيارات والحسابات والتعامل مع جميع شركات تأمين السيارات وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها , 

وكذلك له حق ابرام جميع العقود والمشارطات والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل والتوقيع علي جميع عقود القروض والرهون وبيع ممتلكات الشركة الثابته والمنقوله وكذلك له حق التوقيع 

امام الشهر العقاري وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنيه والتجاريه , وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.

134 - محمد محمد عبد العزيز ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    73986   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2017 برقم ايداع   3255 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2017  بــ :  اداره الشركه والتوقيع عنها في 

جميع المسائل الماليه والداريه الى الشريكين السيد/ محمد محمد عبد العزيز شبانه والسيد/ وليد محمد عبد العزيز 

شبانه مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون جميع العمال الصادره منهما باسم الشركه و لصالحها ونفعها وضمن 

اغراضها ولهما في سبيل ذلك كافه الصلحيات ولهم الحق في تمثيل الشركه امام البنوك وكافه المصالح الحكوميه 

وغير الحكوميه ولهم حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه وحق القرض والرهن والبيع والشراء بضمان 

ممتلكات الشركه تكون بموافقه اغلبية شركاء كذلك التعامل امام الشهر العقاري والتوقيع على عقود البيع والشراء 

والتنازل والتصالح مع الغير والتوقيع على المخالصات كل ذلك باسم الشركه ولصالحها مجتمعين او منفردين 

ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ول يجوز فسخ الشركه ال بموافقه جميع الشركاء المتضامنين 
كتابتا 

135 - خالد بكر عبد العزيز بكر الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    50386   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2005 برقم ايداع   1776 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2017  بــ :  تم تعديل صفته من شريك 

متضامن الى شريك موصى

136 - عمرو احمد عبد الحميد مدكور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76927   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2017 برقم ايداع   11386 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2017  بــ :  

137 - ياسر عرفه محمد رجب العسقول  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    79386   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2018 برقم ايداع   5350 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع الموكول 

الى الطرفين مجتمعين او منفردين ماعدا الرهن والبيع والشراء والحصول على قروض بأسم الشركة مجتمعين 

فقط ليصبح حق الدارة والتوقيع للطرف الول منفردا

138 - سامى يسى مرقس  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  خروج للوفاه

139 - محمد عبد الستار محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  مستقل

140 - شرين مراد  نور الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  تنفيذي - لها حق التوقيع عن 

الشركة وتمثيلها )منفردا( امام جميع المصالح الحكومية والغير حكومية وامام الهيئه العامه الماليه والهيئه العامه 

للستثمار والمناطق الحره والغرف التجارية و السجل التجاري والتوقيع امام الشهر العقاري ومصلحه الضرائب 

وامام الهيئه القوميه للتأمين الجتماعي وتوقيع العقود مع الغير وحق فتح حسابات والسحب من البنوك بدون حد 

اقصي وله حق التوقيع علي اوامر ومستندات بيع وشراء السهم امام شركات تداول الوراق الماليه والبورصه 

المصريه وامام مصر المقاصه وحق التوقيع علي عقود اشتراك الشركه في تأسيس الشركات الخري والتوقيع 

علي عقود تعديل او اندماج او انقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقاري وله الحق في توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر0
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141 - محمد خالد صلح محمد عبدالسلم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  تنفيذي

142 - احمد ممدوح محمد فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  غير تنفيذي

143 - محمد احمد ممدوح محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  غير تنفيذي

144 - فاطمة طه تهامى طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  مستقل

145 - اسراء اشرف شفيق ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  مستقل

146 - بشير شرين مراد نور الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  غير تنفيذي

219 - هانى يحى صديق حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45932   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2003 برقم ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

220 - علي حسن حسن هاجر  تحميل   المقيد برقم قيد    45932   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2003 برقم 

ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  المين العام

221 - محمد حامد السيد الفيشاوى  تحميل   المقيد برقم قيد    45932   وتم ايداعه بتاريخ    2003-05-19 

برقم ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  امين الصندوق

222 - ضياء الدين جمعه عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45932   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2003 برقم ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

223 - حازم محمد حامد السيد الفيشاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45932   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2003 برقم ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

224 - احمد محمد بيومى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45932   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2003 برقم ايداع   2361 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

147 - شوقى غنيم محمد غنيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    65746   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-15 

برقم ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2018  بــ :  اعتبارا من 2022/4/1 تعيين السادة التى 

اسمائهم فى الوظائف والدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم وذلك لمده سنه قابلة للتجديد او بلوغ سن المعاش 

ايهما اقرب وهم على النحو التالى : حسين محمد دين حسين)رئيس قطاعات التنفيذ(  محمد رمضان محمد حسن)

رئيس القطاعات الفنية(  موسى عبد الباقى موسى)رئيس قطاع الشئون القانونية(  أحمد السيد الصادق عامر)رئيس 

قطاع الهندسة الميكانيكية( واعتبارا من 2022/10/19 تعيين الساده التى اسمائهم فى الوظائف والدرجات 

الموضحة قرين اسم كل منهم وذلك لمده عامان قابله للتجديد او بلوغ سن المعاش ايهما اقرب على النحو التالى / 

عبير عرفه على طلخان)رئيس القطاع المالى(  شوقى عزت على موسى)مدير عام الشئون القانونية(  محمد عبده 

عسيرى إسماعيل) مدير عام العقارات( واعتبارا من 2022/10/19 ندب السيدة / هالة سعد أحمد زهران لشغل 

وظيفة )رئيس القطاع التجارى( لمده عام

148 - حازم عمرو محمود موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت الماليه 

القابضه ش.م.م - غير تنفيذي

149 - عمرو محمد محمد لمعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت الماليه 

القابضه ش.م.م - غير تنفيذي

150 - هشام سعد زغلول محمد الشمارقه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  مستقل

151 - ايمن السيد محمد مجدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  مستقل
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152 - ساره محمد حسني محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  استقاله

153 - هايدى فيصل على حسين المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت الماليه 

القابضه ش.م.م - غير تنفيذي

154 - ايمن الصاوى محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت الماليه 

القابضه ش.م.م - غير تنفيذي

155 - صفية محمد علي برهان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش . م . م -غير تنفيذي

156 - عبد ا قناوى محمد محمد قناوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    82565   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش م م -تنفيذي

157 - سامح عفيفى عفيفى حموده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83998   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   7486 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  اداره الشركة وحق التوقيع 

للطرف الول / سامح عفيفي عفيفي حموده منفردا أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وامام البنوك في 

كافه المعاملت المصرفيه فيما يخص حساب الشركة وله حق توكيل الغير في التوقيع لدي البنوك والقيام بالعمال 

المصرفيه فيما يخص حساب الشركة بما في ذلك توقيع الشيكات الصادره من الشركة والقتراض .

158 - عبد القادر السيد احمد احمد ابو حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83998   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   7486 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  خروج من الشركه واستلم كافه 

حقوقه ومستحقاته.

159 - اسماعيل احمد سمير اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش .م .م

160 - صفية محمد علي برهان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  

161 - ساره محمد حسني محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش .م .م

162 - ايمن الصاوى محمود على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش .م .م

163 - محمد احمد محمود ابراهيم فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  ممثل عن شركة بافاريان 

كونتكت لتجاره السيارات ش.م.م0

164 - عمرو محمد محمد لمعى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت للتمويل 

ش .م .م

165 - اشرف عبدالحميد محمد حشيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  عضو مستقل

166 - احمد سعد عبداللطيف سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  نظرا لوفاته

167 - هاشم السيد هاشم دسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83271   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   4347 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  مستقل
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168 - ناديه امين مصطفي الصيرفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90806   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2020 برقم ايداع   5617 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2020  بــ :  تم تعيينها عضو مجلس اداره 

بدل من السيده/ اماني عبدالعزيز احمد

225 - احمد محمد احمد المنياوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23419   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1994 برقم ايداع   2515 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج للوفاه

226 - فاطمه مدبولى حسن المنياوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23419   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1994 برقم ايداع   2515 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  تعديل صفتها الى شريكة موصية

227 - كريم احمد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23419   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-1994 برقم ايداع   2515 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن - وتعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح له منفردا

228 - احمد محمود المام عبد الحميد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24937   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-1995 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج للوفاه ودخول الورثة 

الشرعيين وانضمام ورثة الشريكة الموصية

229 - وفاء احمد محمود المام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24937   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-1995 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تعديل صفتها من شريكه موصيه 

الى شريكه متضامنه ولها حق الدارة والتوقيع منفرده كما لها الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض اختصاصاتها

230 - صلح الدين محمد على محمد ابو زيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    59300   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2009 برقم ايداع   5369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

169 - ايمن توفيق بدوى على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90806   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2020 برقم ايداع   5617 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2020  بــ :  وافق المجلس بالجماع  على 

السيد /  ايمن توفيق بدوى على   الفئه ) ب (  1- تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتي :  الفئه ) أ (

السيد/ محمد هلل حميد   -1 السيد / أسلم محمد على بحيري السيد / محمود عزت اسماعيل عزت  3- -2

يكون التوقيع على  السيد / محمد عبد العزيز فؤاد   سلطات التوقيع المالى عن الشركه على النحو التالى :  1. -2

الشيكات وكافه التحويلت البنكيه بدون حد أقصى وحق القتراض والرهن  بتوقيعين مجتمعين من الفئة " أ "   2.

 يكون التوقيع بحد اقصى 5 مليون جنيه وكافه التحويلت البنكيه في الحدود السالفه من أحد افراد الفئة  ) أ ( 

السيد الستاذ / ايمن توفيق بدوى على رئيس مجلس الدارة يمثل الشركة امام  مجتمعا مع  افراد الفئة "ب"  3.

القضاء وله حق التوقيع عن الشركه لدى البنوك وفى كافه الحسابات الخاصه بالشركه والتصرف بالبيع أو الشراء 

والتوقيع على كافه العقود البتدائيه والنهائيه وفى جميع التصرفات الناقله للملكيه عن الشركه امام كافه الجهات 

الرسميه وغير الرسميه وكذلك التوقيع على كافه الوراق والمستندات اللزمه للتصديق على ذلك وله حق إصدار 

التوكيلت والغائها والتوقيع امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها ومأمورياتها وله حق تفويض الغير فى 

السيد الستاذ/ محمود عزت اسماعيل عزت عضو مجلس الدارة المنتدب التنفيذى ممثل  بعض او كل ماذكر   4.

عن شركه ارابيا انفستمنتس هولدنج للشركه يمثل الشركه امام القضاء وله حق التوقيع عن الشركه لدى البنوك 

وفى كافه الحسابات الخاصه بالشركه والتصرف بالبيع أو الشراء والتوقيع على كافه العقود البتدائيه والنهائيه وفى 

جميع التصرفات الناقله للملكيه عن الشركه امام كافه الجهات الرسميه خاصه الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه 

العامه للستثمار والغرف التجاريه والسجل التجارى وغير الرسميه وكذلك التوقيع على كافه الوراق والمستندات 

اللزمه للتصديق على ذلك وله حق إصدار التوكيلت والغائها والتوقيع امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق 

ومكاتبها ومامورياتها وله حق التعاقد مع جميع الجهات الرسميه وغير الرسميه وتأسيس الشركات وفسخها 

والتخارج منها وله حق توكيل غيرة فى كل او بعض ماذكر

170 - انطون حبيب انطون جورج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50821   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2005 برقم ايداع   2936 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  اضافة بند الحق للشركاء فى 

التنازل والبيع عن اصول الشركة ومقوماتها وتراخيص التشغيل والعلمه التجارية والسم التجارى مجتمعين او 

منفردين

171 - معتز جلل مطاوع ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  ممثل عن بنك مصر - غير 

تنفيذى
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172 - محمد محمد شريف اسماعيل عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  ممثل لشركه سي اي 

كاليتال لترويج وتغطية الكتتابات فى الوراق المالية - غير تنفيذى

173 - عبدالحميد ابوزيد الطنطاوى عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  ممثل لشركه سي اي استس - 

مانجمنت - غير تنفيذى

174 -  جلل عيسوي خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  مستقل - استقاله

175 - نهال توفيق عبد السلم زكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  مستقل - غير تنفيذى

176 - ايهاب السيد محمد درة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  ممثل عن بنك مصر - غير 

تنفيذى

177 - احمد محمد نبيل عبد الستار الشنوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  المنتدب - تنفيذى

178 - تامر احمد عبد ا محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30291   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1997 برقم ايداع   1487 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  يحق للشريك المتضامن في فتح 

حساب بأسم الشركة وابرام كافه التعاملت عليه من سحب وايداع منفردا , والتعامل مع الضرائب و التأمينات 

وجميع الجهات الحكوميه0

231 - حنان رفعت محمود حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59300   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2009 برقم ايداع   5369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

232 - عبد الناصر حسين قناوى عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    59300   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2009 برقم ايداع   5369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة 

وفتح الحسابات المدينة والدائنة وكافة صور التعامل بالبنوك وحق الشراء للصول الثابتة والسيارات الخاصة 

بالشركة والمراكب الشراعية ) الدهبيات ( والقاطرات والجرارات الخاصة بالشركة وذلك بما يخدم مصالح الشركة 

وضمن اغراضها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والرسمية من حق الشريكين المتضامنين بالشركة 

السيد / عبد الناصر حسين قناوى والسيدة / حنان رفعت محمود حسن على مجتمعين او منفردين اما الببيع 

والقتراض والرهن فمن حق الشريك المتضامن المتضامن / عبد الناصر حسين قناوى منفردا ولهما حق توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر بعاليه

233 - محمد احمد محفوظ عثمان ميره  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    59633   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2010 برقم ايداع   1722 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج من الشركة واستلمه 

كافه حقوقه ومستحقاته

234 - عبدالمنعم علي عبدالحليم محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    59633   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2010 برقم ايداع   1722 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح / ادارة الشركة والتوقيع عليها والقتراض والرهن فى التعامل مع البنوك كافه بأسم الشركة ولحسابها 

للشريك المتضامن منفردا
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179 - منى مجدى محمد عدوى منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88376   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان   يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين   ويكون حق التوقيع عن الشركه لحد اطراف التوقيع 

الول واحد اطراف التوقيع الثاني مجتمعين على ان يكون اصحاب حق التوقيع كما يلي التوقيع الول لى من 

الستاذه / منى مجدي محمد عدوي منصور - رئيس مجلس الداره او الستاذة / رشا عماد الدين محمد الحسيني - 

العضو المنتدب التوقيع الثاني السيد / محمد كمال الدين عبد العزيز او السيد / احمد مصطفى ابراهيم   ولهم كما 

بالتفصيل السابق حق التوقيع امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض 

الشركه وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمين الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وشراء جميع المواد 

والمساهمات والبضائع والمنقولت والحق في بيع بعض الصول الثابته المملوكه للشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والتوقيع على كافه المستندات اللزمه لذلك امام الجهات الحكوميه المختصه ومصلحه 

الشهر العقاري والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف والقتراض بطريقه 

العتمادات والقروض الغير مفتوح بها اعتمادات وعقود الرهن وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتعديل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية او بالجل وكل ما سبق باسم الشركه ولمصلحتها ولهم الحق في تفويض الغير في كل 

او بعض ما سبق

180 - رشا عماد الدين محمد الحسينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88376   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  منتدب

181 - ياسر ابو بكر عبدالقادر النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88376   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

182 - إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الخالق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88376   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

183 - احمس محمد محمود ربيع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88376   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

184 - عزت عبدالبديع محمد حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    89589   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   5636 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  تنفيذى - التوقيع الول فئة أ على 

الشيكات واوامر الصرف لكل من / عزت عبد البديع محمد حسن ) العضو المنتدب( ومحمد انور مصطفى السيد ) 

المدير المالى ( التوقيع الثانى فئة ب لكل من / رغده بدر ابراهيم احمد ) ادارة الحسابات( محمد عبد العال احمد 

عبد العال )رئيس مجلس الدارة ( على ان يكون التوقيع لثنين مجتمعين احدهما من الفئة أ والثانى من الفئة ب

235 - وائل على عبد الفتاح محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62472   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2012 برقم ايداع   1567 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروجه من الشركة واستلم كافه 

حقوقه ومستحقاته

236 - تغريد على يوسف على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62472   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2012 برقم ايداع   1567 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  
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237 - محمد حسين على ابراهيم محى الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    62472   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2012 برقم ايداع   1567 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع  للطرف 

الول السيد/ محمد حسين علي إبراهيم منفردا كافة السلطات في التعامل باسم الشركة وإجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة في أغراض الشركة وقبض واستلم كافة المبالغ وتحويل وبيع كافة السندات الذنيه والتجارية 

وإبرام كافة العقود أيا كان شكلها ومسماها القانوني والصفقات والمشارطات والمشاركات والموافقة علي الدمج 

والندماج مع وفي الشركات الخرى التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وشراء وبيع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت وجميع المعاملت المالية والبنكية من سحب وإيداع وصرف وقبض كافة المبالغ المالية باسم 

ولصالح الشركة والتوقيع امام الشهر العقاري علي كافة تعاملت الشركة وبالعموم له كافة الصلحيات المقررة 

قانونا وعلي أوسع نطاق وذلك الحق والدارة والتوقيع منفردا.

238 - محمد فتحي عبد الهادي عبد العليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    52181   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2005 برقم ايداع   6449 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن - خروج 2 شركاء موصيين مذكورين بالعقد واستلمهم كافه حقوقهم ومستحقاتهم من الشركة 

- تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح/ حق الداره والتوقيع للطرف الول المتضامن / محمد فتحى عبد الهادى - 

منفردا ويكون حق الداره والتوقيع والرهن والقرض والتعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وكافة 

ما يلزم لذلك للطرف الول منفردا وله في ذلك كافة الصلحيات التي تحقق الغرض من الشركة وله الحق في 

التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات.

239 - فتحي عبد الهادي عبد العليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    52181   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2005 برقم ايداع   6449 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك متضامن 

الى شريك موصى

185 - احمد محمد محمود سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89741   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  ممثل عن الهلى للستشارات 

وخدمات الستثمار - غير تنفيذى - علي ان تكون صلحيات المجلس على النحو التالي: -  يكون للسيد الستاذ / 

أحمد محمد محمود سالم - رئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكذلك له حق تمثيل الشركة 

والتعامل امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وكذلك امام الشركات وله 

منفردا الحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والتفاقات اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والعمال المرتبطة بها 

وله حق التوقيع عن الشركة على كافة التعاملت البنكية من وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات 

والكمبيالت لدي وامام كافة البنوك المعتمدة والعاملة في جمهورية مصر العربية او خارجها وكذلك عقود تأسيس 

الشركات وتعديلها وله حق التوقيع على كافة العقود والصفقات المتعلقة بمعاملت الشركة وتمثيل الشركة امام 

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكذلك امام مأموريات الشهر العقاري و 

مصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته المذكورة, وكذلك 

له حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والمتياز والضمانات وكافة عقود التسهيلت الئتمانية وكفالة الغير 

بكافة أنواعها وعقود البيع والشراء واليجار للعقارات والمنقولت وأصول الشركة مجتمعيا  مع أحد أعضاء مجلس 

حق  الدارة . كما يحق للسيد الستاذ / هيثم احمد الفرغل محمد حسن سالم عضو مجلس الدارة المنتدب: -  1-

تمثيل الشركة والتعامل امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام.  2-

حق تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكذلك امام 

البورصة المصرية ومأموريات الشهر العقاري ومصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها.   منح حق التوقيع عن 

الشركة في التعامل مع البنوك والمؤسسات المصرفية بكافة أنوعها )لثنين مجتمعين( من   السادة التالي أسمائهم:    

الفئة )أ( الستاذ / احمد محمد محمود سالم  الفئة )ب( الستاذ / هيثم احمد الفرغل محمد حسن سالم والستاذة / 

حتى مبلغ 1,000,000 جم )مليون جنيه مصري(  علياء عادل فوزي يوسف محيي الدين  وذلك في حدود  •

ما يزيد عن 1,000,000 جم )مليون جنيه  يكون لي توقعين مجتمعين من الفئة )أ( و/ أو الفئة )ب(.  •

مصري( حتى 10,000,000 جم )عشرة مليون جنيه مصري( يكون لتوقيعين مجتمعين يكون أحدهما علي القل 

ما يزيد عن 10,000,000 جم )عشرة مليون جنيه مصري( بدون حد أقصي يكون لثلث  من الفئة )أ( .   •

توقيعات مجتمعين يكون أحدهما علي القل من الفئة )أ( .   ثانيا :  الموافقة بالجماع على تفويض السيد الستاذ 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين في تمثيل الشركة للفراج عن رأسمال الشركة المصدر )المدفوع( 

والمودع لدى البنك الهلي فرع البرج.
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186 - مى هشام محمد عـصـفـور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89741   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  ممثله عن الهلى كابيتال القابضة 

- غير تنفيذى

187 - أمير احمد فتحى شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89741   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  ممثل عن الهلى فاروس لترويج 

وتغطية الكتتابفى الوراق المالية - غير تنفيذى

188 - مؤنس احمد امين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89741   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  مستقل

189 - احمد مصطفى كمال على حيدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89741   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  ممثل عن الهلى فاروس لترويج 

وتغطية الكتتاب فى الوراق المالية - غير تنفيذى

190 - هيثم احمد الفرغل محمد حسن سالم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    89741   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  من ذوى الخبرة

191 - سلمى طه حسين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89741   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  مستقل

192 - عمرو بشير طايع سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    89745   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6605 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  تعديل الى شريك متضامن - 

يكون حق الدارة والتوقيع للشركاء مجتمعين او منفردين وحق اليداع والسحب من البنوك وحق القتراض 

والرهن والتنازل والبيع وكافه اشكال التصرفات الناقله للملكية

193 - صدقي ابو شقره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89891   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-17 

برقم ايداع   7459 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

240 - نجوى فؤاد بولس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    1993-11-17 

برقم ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تخارج من الشركة

241 - كمال امين جيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    17-11-1993 برقم 

ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تخارج من الشركة

242 - مها فؤاد بولس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    17-11-1993 برقم 

ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تخارج من الشركة

243 - نادية فؤاد بولس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    1993-11-17 

برقم ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

244 - ميخائيل فؤاد بولس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    1993-11-17 

برقم ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خروج للوفاه

245 - ادوارد فؤاد بولس جريس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1993 برقم ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خروج للوفاه
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194 - هبه محمد حقى محمد بهى الدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    89891   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7459 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  ممثل  عن شركه لواء المتحدة 

لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيره - إضافة صلحيات التوقيع التالي بيانها:  منح السيدة/ هبة محمد حقي محمد 

بهي الدين عبد الحق, بصفتها العضو المنتدب منفردا , حق فتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع أمام البنوك على 

الشيكات والتحويلت البنكية وطلبات إصدار الشيكات وخطابات الضمان بدون حد أقصى, والحق في التوقيع على 

التحويلت البنكية بين حسابات الشركة في نفس البنك أو بين حسابات الشركة بدون حد أقصى, والحق في فك 

وربط الودائع البنكية وشراء وبيع أذون الخزانة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية باسم ولصالح الشركة, 

والحق في إبرام والتوقيع على عقود فتح حسابات شركات السمسرة في الوراق المالية وشركات إدارة وتكوين 

محافظ الوراق المالية والكتتاب وشراء واسترداد وثائق صناديق الستثمار المختلفة.  وكذا منحها الحق في إبرام 

كافة الصفقات والتصرفات باسم ولحساب الشركة, والقتراض وإبرام عقود القروض والتسهيلت الئتمانية أو 

ترتيب أي ديون على الشركة تجاه البنوك أو الغير باسم الشركة؛ الحق في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق 

مالية أو زيادة رؤوس أموالها, ولها الحق في إصدار التوكيلت للسادة المحامين لتأسيس الشركات والتوقيع نيابة  

عن الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة 

مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لتسجيل وقيد الشركات والتوقيع 

على عقود تعديلها وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وقلم التجاري بكافة المحاكم ومصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق, والتوقيع على كافة المستندات التي تخص ذلك, واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتحول وتأسيس 

الشركات بكافة أنواعها وإشهارها في جمهورية مصر العربية وقيدها في السجل التجاري,   وفتح حسابات بالبنوك 

بالنيابة عن الشركات تحت التأسيس وتوقيع عقود اليجار بالنيابة عنها, واستكمال كافة المستندات اللزمة والتوقيع 

عليها, ولها الحق في إدخال كافة التعديلت التي قد تطلبها الجهات المختصة على عقود تكوين الشركات وعقود 

التأسيس والنظام الساسي للشركات والتوقيع على العقود وتعديلتها وعلى كافة المستندات والقرارات بما في ذلك 

عقد التأسيس والنظام الساسي للشركات نيابة عنا وباسمنا وتمثيلنا أمام مكاتب السجل التجاري والغرف التجارية 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها ونقابة المحاميين وكذلك التوقيع 

باسمنا ونيابة عنا أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والتوقيع باسمنا ونيابة 

عنا على طلبات العدول واستلم كافة المستندات والوراق الخاصة بذلك. ولها الحق في توكيل أو إنابة أو تفويض 

الغير فيما يتعلق بالسلطات والصلحيات المذكورة أعله.

195 - عمر جودت نظير جودت الساطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89891   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7459 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  ممثل  عن شركه لواء المتحدة 

لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيره - اعاده تشكيل مجلس ادارة الشركة

196 - محمد صالح محمد جعابو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89891   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7459 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

197 - دنيس بول ارديس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89891   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7459 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  ممثل  عن شركه لواء المتحدة 

لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيره

198 - مارى تريز سمير رياض فام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89891   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   7459 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

199 - احمد عصام محمد سامى احمد كمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90314   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2022 برقم ايداع   10040 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

200 - محمود عبدا عبدالرؤف الزهيرى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    90314   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2022 برقم ايداع   10040 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  ممثل عن شركة كمل فينشرز 

Camel Ventures For Consulting & Management  للستشارات والخدمات الدارية ش.م.م

Services - تنفيذي

201 - ايمن سيد مهدي علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90314   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2022 برقم ايداع   10040 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  ممثل  عن البنك الهلى 

المصرى ش.م.م ـ غير تنفيذى
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202 - كميله سعد ذكي محمد بلبل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90314   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2022 برقم ايداع   10040 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  ممثل  عن شركة الهلى كابيتال 

القابضة ش.م.م ـ غير تنفيذى

203 - نيره على مصطفي السماع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90314   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2022 برقم ايداع   10040 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

204 - مها خليل محمد رشاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90314   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2022 برقم ايداع   10040 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

205 - شركة مصر القابضة للتأمين ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90314   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2022 برقم ايداع   10040 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  غير تنفيذى

206 - حسن حسن محمد عرفه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10675   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1988 برقم ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن - تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للشريك الثانى السيد/ حسن حسن محمد عرفه والطرف 

السادس السيد/ اكرم محمد محمد عرفه مجتمعين او منفردين ولهما كافة الصلحيات والتعامل مع البنوك فى 

اليداع والصرف والتوقيع عن الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما توكيل 

الغير فى كل او بعض صلحياتهما

207 - اكرم محمد محمد عرفه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10675   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1988 برقم ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

246 - البير ميخائيل فؤاد بولس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1993 برقم ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين

247 - انور ميخائيل فؤاد بولس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21917   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1993 برقم ايداع   4030 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

248 - احمد محمد رشدى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    60170   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2010 برقم 

ايداع   4360 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  ويمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير , وله 

منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدسر منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العامال الخاص بكافة اشكالهموكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن رأس مال  الشركة  المودع 

بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على للشيكات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان 

وبيع وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله  حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ  

وتوقيع  وتحويل وبيع وتسديد  كافة السندات الذنية  والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق  بمعاملت الشركة  بالنقد  او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

249 - مروان عصام فوزى السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66605   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2015 برقم ايداع   2103 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

250 - عصام فوزى السيد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66605   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2015 برقم ايداع   2103 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

251 - محمد عصام فوزى السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66605   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2015 برقم ايداع   2103 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للطرف الول المتضامن / محمد عصام فوزى السيد منفردا اما التعامل مع البنوك وفتح واصدار الشيكات 

وخطابات الضمان للطرف الول متضامن منفردا اما الرهن او البيع لى من اصول الشركه تكون للشركاء 

مجتمعين فقط
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252 - طارق رضوان رضوان الشناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71514   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2016 برقم ايداع   7381 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تكون إدارة الشركة والتوقيع 

عنها لي طرفين من الشركاء مجتمعين في مجال استيراد السيارات, ولهما في سبيل ذلك أوسع السلطات وتمثيل 

الشركة أمام القضاء وفي مواجهة الغير وإبرام كافة العقود أيا  كان نوعها مع الجهات الحكومية والشركات والقطاع 

العام أو الخاص أو الفراد  وعلى وجه العموم القيام بكافة التصرفات والعمال على أن يتم ذلك كله بأسم الشركة 

أما بالنسبة إلى باقي مجالت الستيراد والتصدير الخرى التي تقوم  ولحسابها وفي حدود أغراضها هذه.    2-

استثناء مما تقدم تكون الدارة الفنية للطرف الول وحده وله في ذلك  بها الشركة فيكون   لشريكين مجتمعين.   3-

أوسع السلطات.

253 - مسعد عبدالعال عبدالله على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    79639   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2018 برقم ايداع   6025 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشركة 

يصبح للشريك مسعد عبد العال عبد الله على منفردا

254 - يوسف مسعد عبد العال  عبد الله  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79639   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2018 برقم ايداع   6025 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

255 - شريف عبد السلم محمود حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    79639   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2018 برقم ايداع   6025 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

256 - نتالى سمير هنرى كبريته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    78855   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استلمت كافه حقوقها

257 - على محمد العبد محمد مصطفى عرفة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    78855   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

258 - صابر السيد احمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    81841   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2019 برقم ايداع   107 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

259 - منال ابراهيم بدير على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    81841   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2019 برقم ايداع   107 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  لها حق الدارة والتوقيع منفرده

260 - على نور الدين احمد الصغير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81841   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2019 برقم ايداع   107 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

261 - محمد ابراهيم عبد المطلب دسوقي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85128   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   3846 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  حق اداره الشركه والتوقيع عنها 

موكله الي الشريك المتضامن /محمد ابراهيم عبد المطلب مدير وشريك منفردا بشرط ان تكون العمال التي تصدر 

منه لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها0

262 - طه خليل ابراهيم سيف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85128   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   3846 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استلم كافه حقوقه

263 - محمد أحمد متولي حمام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    72726   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خروج للوفاه

264 - كريم محمد أحمد متولي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    72726   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع لكل من :

كريم محمد احمد متولي - احمد محمد احمد متولي مجتمعين او منفردين وذلك توكيل جميع افراد هذا العقد للطرف 

الول في اتخاذ الجراءات اللزمه في السحب التجاري والضريبه التجاريه والضرائب0

265 - احمد محمد احمد متولي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    72726   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

266 - شادي محمد  احمد  متولي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    72726   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

267 - مني محمد احمد متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    72726   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   28 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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268 - نبيل نجيب صليب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5767   وتم ايداعه بتاريخ    27-07-1986 برقم 

ايداع   1631 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  للشريك المتضامن السيد / نبيل نجيب صليب فقط حق 

الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة وتمثيل الشركة امام الجهات الحكومية ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعية 

والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام والخاص وتوكيل الغير عنها والتعامل مع البنوك فى السحب واليداع 

وكافة اوجه التعامل التى تحقق غرض الشركة وله حق القتراض والرهن

269 - ناجي نجيب صليب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5767   وتم ايداعه بتاريخ    1986-07-27 

برقم ايداع   1631 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج للوفاه
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تجديد افراد

1 - عمر عمر حسين عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24910   قيدت فى   05-02-1995 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

2 - عبد الهادى جاب ا عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25968   قيدت فى   01-08-1995 برقم 

ايداع    3139 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

3 - حسنين رمضان حسنين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48562   قيدت فى   03-07-2004 برقم ايداع    

3494 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

4 - اشرف عبد الرحيم عبد ربه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54764   قيدت فى   14-09-2006 برقم 

ايداع    5996 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

5 - مى مصطفى محمد محمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57297   قيدت فى   05-11-2007 برقم 

ايداع    5408 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

6 - حسين محسوب السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60344   قيدت فى   11-10-2010 برقم ايداع    

5031 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

7 - ماجد عبد المحسن عبد المقصود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60487   قيدت فى   2010-11-02 

برقم ايداع    5618 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

8 - ابو ضيف هاشم ابو ضيف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61345   قيدت فى   01-06-2011 برقم 

ايداع    2559 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

9 - صيدليةد ناديه احمد طه النحراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62015   قيدت فى   21-12-2011 برقم 

ايداع    5950 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

10 - محمد عبدالعزيز فريد فج النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62992   قيدت فى   02-08-2012 برقم 

ايداع    3959 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

11 - محمد عبد العزيز فريد فج النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62992   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    4129 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

12 - سامح رزق جاد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69702   قيدت فى   06-04-2016 برقم ايداع    

3077 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

13 - محمد حسين محمد خليل ابو الجوخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71863   قيدت فى   2016-10-19 

برقم ايداع    8286 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

14 - محسن عبد الفتاح محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74153   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    3670 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

15 - ابراهيم محمد عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74491   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    4511 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

16 - عامر عبد الستار محمود عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74812   قيدت فى   28-06-2017 برقم 

ايداع    5342 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

17 - ياسر حامد عبده على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75811   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

8375 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

18 - حسن ابراهيم حسن الطرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76619   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    10527 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

19 - رشوان لتجارة الحذية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76886   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

11295 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

20 - عمر فتحي فرج عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76902   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

11324 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

21 - عادل احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2602   قيدت فى   21-02-1985 برقم ايداع    365 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-20
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22 - عصام محمد احمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17064   قيدت فى   18-07-1991 برقم ايداع    

1923 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

23 - هشام عبدالمعطى قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23062   قيدت فى   09-05-1994 برقم ايداع    

1734 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-08

24 - حوريه محمد رشاد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28813   قيدت فى   12-10-1996 برقم 

ايداع    4796 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

25 - عبد الحليم محمد امين رضوان حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46283   قيدت فى   2003-07-09 

برقم ايداع    3333 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-08

26 - نجا محمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53556   قيدت فى   17-05-2006 برقم ايداع    

2969 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

27 - على حسين على عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57002   قيدت فى   22-07-2007 برقم ايداع    

3853 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

28 - سعد عبد الله عرابى عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57319   قيدت فى   14-11-2007 برقم 

ايداع    5566 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

29 - بدرى محمد عبدالعليم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60968   قيدت فى   14-02-2011 برقم 

ايداع    759 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

30 - محمد على موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61012   قيدت فى   02-03-2011 برقم ايداع    

957 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

31 - كريم محمد ابراهيم محمد الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63406   قيدت فى   09-12-2012 برقم 

ايداع    5967 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

32 - محمد سعيد السيد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64516   قيدت فى   26-01-2014 برقم ايداع    

390 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-25

33 - احمد محمود فؤاد رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66251   قيدت فى   04-03-2015 برقم ايداع    

1211 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

34 - عبدا حسين تمام حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66848   قيدت فى   31-08-2015 برقم ايداع    

3470 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

35 - وسيم سمير كامل وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67732   قيدت فى   18-11-2015 برقم ايداع    

5432 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

36 - سعيد صلح محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73933   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

3096 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

37 - هلل محمد عبد البديع عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75015   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    5952 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

38 - عمرو سيد فيصل محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75897   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    8588 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

39 - مصطفي علي بنهاوي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76198   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

9355 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

40 - عبد ا امين يوسف الدميرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76268   قيدت فى   29-10-2017 برقم 

ايداع    9554 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

41 - محمد مصطفى كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9138   قيدت فى   15-10-1987 برقم ايداع    

2650 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

42 - د حمدى محمود ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19775   قيدت فى   10-11-1992 برقم ايداع    

3784 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-09

43 - خالد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27165   قيدت فى   01-02-1996 برقم ايداع    535 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31
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44 - صيدليه احمد صبري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42660   قيدت فى   09-10-2001 برقم ايداع    

4748 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

45 - يوسف عبدالحميد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44676   قيدت فى   09-10-2002 برقم ايداع    

4580 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

46 - حسين محمد حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46559   قيدت فى   19-08-2003 برقم 

ايداع    4078 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-18

47 - مسلم محمد احمد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52972   قيدت فى   09-03-2006 برقم ايداع    

1372 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-03-08

48 - محمود احمد عبد الله سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61352   قيدت فى   05-06-2011 برقم ايداع    

2601 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

49 - عامر جمال محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64785   قيدت فى   20-04-2014 برقم ايداع    

1999 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-19

50 - احمد يحيى رجب عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67740   قيدت فى   18-11-2015 برقم ايداع    

5443 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

51 - مينا جمال جبرة جورجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68683   قيدت فى   02-02-2016 برقم ايداع    

826 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

52 - ممدوح احمد راغب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69416   قيدت فى   17-03-2016 برقم ايداع    

2458 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

53 - محمد فرغل محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71201   قيدت فى   16-08-2016 برقم ايداع    

6609 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

54 - محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72321   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

9516 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

55 - محمود سمير صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72585   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

10233 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

56 - ايمن محمد رضا عبد الجواد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74310   قيدت فى   2017-05-14 

برقم ايداع    4028 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

57 - محمد عبدالعليم عبدالصمد عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75480   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    7436 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

58 - جوزيف عياد عبد المسيح مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76990   قيدت فى   19-12-2017 برقم 

ايداع    11576 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

59 - عبدالعزيز مهنى عبدالعزيز جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77125   قيدت فى   2017-12-27 

برقم ايداع    11904 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

60 - د  اشرف محمد عصمت والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18792   قيدت فى   13-05-1992 برقم 

ايداع    1652 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

61 - ياسر عبدالجواد احمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44727   قيدت فى   16-10-2002 برقم 

ايداع    4702 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-15

62 - وائل حسن محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51439   قيدت فى   17-08-2005 برقم ايداع    

4608 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

63 - محمد سيد عبدالغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63301   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

5452 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

64 - درويش امام عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67372   قيدت فى   22-10-2015 برقم 

ايداع    4653 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

65 - منصور محمد صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74523   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

4586 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29
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66 - عمر علء محمد منير يوسف عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75381   قيدت فى   2017-08-15 

برقم ايداع    7082 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

67 - ندى وحيد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76732   قيدت فى   04-12-2017 برقم ايداع    

10852 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

68 - بول ناجى نصيف ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77315   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

69 - مفيد فخري مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   490   قيدت فى   27-11-1983 برقم ايداع    506 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-26

70 - لطيف فهيم شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1903   قيدت فى   03-10-1984 برقم ايداع    1466 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-02

71 - محمد رافت صلح السمره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22197   قيدت فى   23-12-1993 برقم ايداع    

4619 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

72 - صلح بطرس قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24038   قيدت فى   12-10-1994 برقم ايداع    

3906 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

73 - محمد فهمى محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24318   قيدت فى   14-11-1994 برقم ايداع    

4490 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-13

74 - خالد عواد عبدالحميد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28918   قيدت فى   21-10-1996 برقم ايداع    

5045 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-20

75 - ناجح بطرس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33163   قيدت فى   11-03-1998 برقم ايداع    

1279 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-10

76 - سامي مصطفي كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43648   قيدت فى   16-04-2002 برقم ايداع    

1666 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

77 - عبد الحليم محمد امين رضوان حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46283   قيدت فى   2003-07-09 

برقم ايداع    3342 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-08

78 - عبدالستار عبدا رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52417   قيدت فى   26-12-2005 برقم ايداع    

7103 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

79 - يوسف للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54173   قيدت فى   16-07-2006 برقم ايداع    4597 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

80 - احمد عبد الغفار محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58962   قيدت فى   21-06-2009 برقم ايداع    

3027 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

81 - اميل صبحى عبد المسيح عبد القدوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59955   قيدت فى   2010-07-12 

برقم ايداع    3540 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

82 - ماهر ناجح عرفات سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60180   قيدت فى   26-08-2010 برقم ايداع    

4388 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

83 - اسماعيل محمد اسماعيل محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60958   قيدت فى   

10-02-2011 برقم ايداع    715 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-09

84 - حسام عبد الغفار على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62102   قيدت فى   05-01-2012 برقم ايداع    

132 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

85 - رومانى ماهر شوقى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65934   قيدت فى   04-01-2015 برقم ايداع    

46 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

86 - صلح عبدالحليم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69352   قيدت فى   15-06-2016 برقم ايداع    

2328 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

87 - فاطمة جمال فاروق دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70495   قيدت فى   06-06-2016 برقم ايداع    

4894 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05
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88 - احمد على حسين عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70964   قيدت فى   27-07-2016 برقم ايداع    

6008 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

89 - ياسر فهيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72972   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

90 - محمود فتحي عبد الخالق عبد المعطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72981   قيدت فى   2017-01-23 

برقم ايداع    619 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

91 - جمال عيد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73634   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

2216 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

92 - عوض وصفى سعد نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74755   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    5223 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

93 - محمد عبدالوهاب عبدالحكم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75629   قيدت فى   10-09-2017 برقم 

ايداع    7890 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

94 - فاطمه صابر حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76030   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

8965 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

95 - بهاء عبد اللطيف محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76123   قيدت فى   2017-10-18 

برقم ايداع    9161 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

96 - احمد سعيد صالح المهندس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76382   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    

9827 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

97 - طارق علءالدين فؤاد فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76399   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

9885 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

98 - فاطمه سيد احمد بخيت عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76519   قيدت فى   15-11-2017 برقم 

ايداع    10235 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

99 - محمد ايهاب صالح احمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76645   قيدت فى   26-11-2017 برقم 

ايداع    10613 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

100 - محمد محمد عطاا مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76860   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

11202 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

101 - حسن محمد حسن على عزقلنى )مؤسسه حسن العزقلنى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32508   قيدت 

فى   18-12-1997 برقم ايداع    6955 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-17

102 - احمد عثمان محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43054   قيدت فى   26-12-2001 برقم ايداع    

5882 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

103 - سهام محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43723   قيدت فى   28-04-2002 برقم ايداع    

1865 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-27

104 - رأفت رزق احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54331   قيدت فى   01-08-2006 برقم ايداع    

4993 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

105 - اشرف مراد ثابت عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55234   قيدت فى   31-10-2006 برقم ايداع    

6964 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

106 - خالد حسين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56119   قيدت فى   11-01-2007 برقم ايداع    

141 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

107 - وليد جابر حسن فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57719   قيدت فى   17-03-2008 برقم ايداع    

1399 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

108 - طارق عبد الهادى سيد احمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58659   قيدت فى   03-03-2009 برقم 

ايداع    1019 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

109 - علء الدين غازى حسن حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64852   قيدت فى   14-05-2014 برقم 

ايداع    2364 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-13
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110 - علءالدين غازى حسن حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64852   قيدت فى   07-11-2016 برقم 

ايداع    8928 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

111 - ماهر محمد متولى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66021   قيدت فى   18-01-2015 برقم ايداع    

297 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

112 - هشام طارق بدر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68525   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

468 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

113 - بلل سيد حسين امام بيدق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70043   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

3832 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

114 - اشرف محمد احمد محمد محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71462   قيدت فى   07-09-2016 برقم 

ايداع    7270 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

115 - احمد خلف محمد محرز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73497   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

1830 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

116 - محمد عزت ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76471   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

10089 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

117 - سحر عابدين علي عبد الصالحين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76548   قيدت فى   2017-11-19 

برقم ايداع    10333 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

118 - على محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76792   قيدت فى   07-12-2017 برقم ايداع    

11020 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

119 - خالد عدلى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77073   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

11792 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

120 - خالد عمار عبدالمالك شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77267   قيدت فى   08-01-2018 برقم 

ايداع    177 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

121 - عزة محمود عزت عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16398   قيدت فى   03-03-1991 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

122 - عبد الغنى سيد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21604   قيدت فى   23-09-1993 برقم ايداع    

3318 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22

123 - محمد قطب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48609   قيدت فى   10-07-2004 برقم ايداع    

3643 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-09

124 - احمد سعودي عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55372   قيدت فى   09-11-2006 برقم ايداع    

7248 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

125 - د جمال عبد ا على الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57176   قيدت فى   16-09-2007 برقم 

ايداع    4705 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

126 - عمرو محمود عبد العظيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57440   قيدت فى   2007-12-25 

برقم ايداع    6236 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

127 - هشام عبد الحميد ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60592   قيدت فى   2010-12-02 

برقم ايداع    6104 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

128 - امجد ميلد زكيان زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68289   قيدت فى   31-12-2015 برقم ايداع    

6678 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

129 - وائل رجب عبد الصادق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68857   قيدت فى   11-02-2016 برقم 

ايداع    1203 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

130 - علء الدين محمد مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68986   قيدت فى   22-02-2016 برقم 

ايداع    1523 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

131 - ايمن عبدالنبى عبدا قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70001   قيدت فى   27-04-2016 برقم 

ايداع    3750 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26
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132 - محمود سيد حنفى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72582   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

10230 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

133 - جرجس رسمي بسطا أندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73601   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    2121 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

134 - عدلى محمد منصور ابوالمعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74333   قيدت فى   15-05-2017 برقم 

ايداع    4074 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

135 - محمد جمعه على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76219   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    

9399 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

136 - ناجى عطية نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76669   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

10666 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

137 - وائل محمود محمود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76748   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    10905 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

138 - احمد يوسف ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76768   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

10951 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

139 - حسين على توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77071   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

11789 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

140 - ناجى محمود مصطفى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24917   قيدت فى   06-02-1995 برقم 

ايداع    618 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-05

141 - عادل محمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38821   قيدت فى   21-01-2008 برقم ايداع    359 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-20

142 - تعديل السم التجارى ليصبح  عادل محمد اسماعيل شادى طبقا  لبطاقة الرقم القومى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   38821   قيدت فى   11-03-2000 برقم ايداع    1307 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-03-10

143 - عادل محمد اسماعيل شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38821   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    1635 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

144 - عادل محمد شادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38821   قيدت فى   06-12-2003 برقم ايداع    

5838 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-05

145 - عدويه حسن مصطفى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48583   قيدت فى   05-07-2004 برقم 

ايداع    3568 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

146 - سعيد عطيه احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54040   قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    

4253 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-07-01

147 - مهيره حسن عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55246   قيدت فى   01-11-2006 برقم ايداع    

6986 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

148 - عمرو ممدوح شحاته على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56578   قيدت فى   01-04-2007 برقم ايداع    

1938 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

149 - سيد عبد الحق خليل هباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58260   قيدت فى   04-09-2008 برقم ايداع    

4341 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-03

150 - حسن سعدالدين مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60842   قيدت فى   11-01-2011 برقم 

ايداع    268 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

151 - منصور مسعود ميخائيل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61027   قيدت فى   06-03-2011 برقم 

ايداع    1018 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

152 - فاطمه محمود عبد الفتاح رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63295   قيدت فى   2012-11-07 

برقم ايداع    5425 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

153 - ماهر سعيد محمد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75287   قيدت فى   09-08-2017 برقم 

ايداع    6793 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08
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154 - ابراهيم ابراهيم ابراهيم احمد سماحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76910   قيدت فى   2017-12-14 

برقم ايداع    11347 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

155 - أحمد محمود صالح احمد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76930   قيدت فى   2017-12-17 

برقم ايداع    11396 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

156 - عيد حسن يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14127   قيدت فى   07-02-1990 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-02-06

157 - ايهاب امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20098   قيدت فى   27-12-1992 برقم ايداع    

4443 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

158 - محمد فهمى محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26455   قيدت فى   17-10-1995 برقم ايداع    

4389 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-16

159 - ايمان احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41757   قيدت فى   06-06-2001 برقم ايداع    2461 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

160 - ناصر سعيد عبدالغفار رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43891   قيدت فى   01-06-2002 برقم 

ايداع    2345 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

161 - مصطفى محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46288   قيدت فى   12-07-2003 برقم 

ايداع    3354 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-11

162 - احمد سعيد عبد المنعم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46529   قيدت فى   13-08-2003 برقم 

ايداع    3976 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-12

163 - صيدلية د  محمد كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55391   قيدت فى   12-11-2006 برقم ايداع    

7292 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

164 - حمدي محمد حسين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55746   قيدت فى   07-12-2006 برقم ايداع    

8103 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

165 - سعد عبد القادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59536   قيدت فى   25-02-2010 برقم ايداع    

960 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

166 - محمد فاروق حمودة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63652   قيدت فى   27-02-2013 برقم ايداع    

1062 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-26

167 - على سيد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67309   قيدت فى   19-10-2015 برقم ايداع    

4520 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

168 - طارق احمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72355   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

9607 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

169 - سيد عبدالمجيد حمدى عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73296   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    1375 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

170 - رانيا احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73540   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

1946 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

171 - اسامه مصطفى حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74282   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

3934 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

172 - ايهاب نصحى متولى اباظه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74431   قيدت فى   23-05-2017 برقم 

ايداع    4347 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

173 - سمير محمد احمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74983   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    5871 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

174 - جمال احمد شبل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76454   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

10038 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

175 - احمد محمد السيد محمد الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76611   قيدت فى   2017-11-22 

برقم ايداع    10512 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21
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176 - ايمن محمود محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77178   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

12029 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

177 - عبدالخالق عبدالعزيز عبدالخالق العيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77313   قيدت فى   

10-01-2018 برقم ايداع    290 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-09

178 - يوسف للنظارات الطبية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7525   قيدت فى   03-03-1987 برقم ايداع    

622 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-02

179 - السيد نصر امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15531   قيدت فى   21-10-1990 برقم ايداع    2833 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

180 - احمد عيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16717   قيدت فى   07-05-1991 برقم ايداع    1300 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

181 - عمرو محمد نجيب ثابت مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56711   قيدت فى   09-05-2007 برقم 

ايداع    2482 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

182 - محمد عبد النبى لطفى نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68418   قيدت فى   11-01-2016 برقم 

ايداع    223 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

183 - ربيع عبدالتواب ابوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69624   قيدت فى   31-03-2016 برقم 

ايداع    2897 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

184 - عاصم عاطف مصطفى كمال ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71215   قيدت فى   2016-08-17 

برقم ايداع    6646 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

185 - حاتم نجيب محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71512   قيدت فى   18-09-2016 برقم ايداع    

7378 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

186 - لمياء خليل ابراهيم ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72509   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    9371 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

187 - محمد هشام حسين حسن شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72827   قيدت فى   10-01-2017 برقم 

ايداع    252 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

188 - عمر نور الدين عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75266   قيدت فى   2017-08-08 

برقم ايداع    6727 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

189 - بيت ازياء شهيره للملبس السوارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75411   قيدت فى   2017-08-16 

برقم ايداع    7174 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

190 - عمر ايمن حسين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75531   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

7607 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

191 - حاتم احمد عبد السلم ستين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75982   قيدت فى   10-10-2017 برقم 

ايداع    8819 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

192 - عماد نصيف داود حبش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76139   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

9206 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

193 - حسن محمد محمد ابوالمكارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76194   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    9349 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

194 - على محمد على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76867   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

11232 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

195 - حاتم حسن عادل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13406   قيدت فى   11-10-1989 برقم ايداع    

2677 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-10

196 - يوسف محمد محمد عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25824   قيدت فى   06-07-1995 برقم ايداع    

2786 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

197 - مجدي محمود احمد قرنه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44941   قيدت فى   18-11-2002 برقم ايداع    

5265 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17
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198 - محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56567   قيدت فى   05-04-2007 برقم ايداع    

1904 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

199 - ابراهيم عثمان عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56636   قيدت فى   23-04-2007 برقم ايداع    

2185 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

200 - جمال عبد العزيز احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57304   قيدت فى   07-11-2007 برقم 

ايداع    5448 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

201 - رجب منصور رجب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59638   قيدت فى   11-04-2010 برقم ايداع    

1765 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

202 - ماجد دانيال امين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60877   قيدت فى   16-01-2011 برقم ايداع    

376 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

203 - حامد عبدالقادر حامد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65908   قيدت فى   30-12-2014 برقم 

ايداع    6476 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29

204 - احمد فؤاد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67749   قيدت فى   19-11-2015 برقم 

ايداع    5472 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

205 - ابراهيم احمد ابراهيم على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70047   قيدت فى   2016-05-03 

برقم ايداع    3840 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

206 - سامح شوقى رسله مكيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73255   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

1286 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

207 - وائل مندى ايليا لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75801   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

8352 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

208 - احمد شوقى محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8264   قيدت فى   06-06-1987 برقم ايداع    

1544 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

209 - رمضان حسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28365   قيدت فى   17-08-1996 برقم ايداع    

3712 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

210 - مكتب يوسف للتوكيلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45042   قيدت فى   14-12-2002 برقم ايداع    

5587 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

211 - محمد سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53552   قيدت فى   16-05-2006 برقم ايداع    

2956 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

212 - احمد تمام زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53655   قيدت فى   25-05-2006 برقم ايداع    3238 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

213 - احمد محمد عبد المقصود مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57401   قيدت فى   05-12-2007 برقم 

ايداع    5962 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

214 - هويده شرف متولى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57415   قيدت فى   11-12-2007 برقم ايداع    

6069 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

215 - سمير جابر ابراهيم عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70704   قيدت فى   27-06-2016 برقم 

ايداع    5363 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

216 - كريم سعد ابراهيم هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74279   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

3926 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

217 - فهمى سيد عبد المحسن عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75622   قيدت فى   2017-09-10 

برقم ايداع    7871 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

218 - حسن يوسف محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77003   قيدت فى   20-12-2017 برقم ايداع    

11623 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

219 - ادهم فاروق محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14562   قيدت فى   05-05-1990 برقم ايداع    

1189 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04
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220 - وحيد عبدالغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17548   قيدت فى   08-10-1991 برقم ايداع    

2972 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

221 - رشدي خلف رشدي ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54547   قيدت فى   23-08-2006 برقم 

ايداع    5494 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

222 - تادرس معوض عطيه ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55149   قيدت فى   18-10-2006 برقم 

ايداع    6795 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

223 - سعيد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56129   قيدت فى   15-01-2007 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

224 - اسماعيل سيد ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61441   قيدت فى   26-06-2011 برقم ايداع    

3105 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

225 - محمد احمد السيد محمد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63148   قيدت فى   2012-09-30 

برقم ايداع    4789 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

226 - فايز ابراهيم بركات سيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64159   قيدت فى   2013-09-24 

برقم ايداع    4036 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-23

227 - رفيق ماهر لمعى ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66000   قيدت فى   14-01-2015 برقم 

ايداع    238 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

228 - مجدى عبدالرحيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68864   قيدت فى   11-02-2016 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

229 - احمد شكرى سيد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75726   قيدت فى   19-09-2017 برقم ايداع    

8191 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

230 - على جنيدى عبد الرحيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76379   قيدت فى   05-11-2017 برقم 

ايداع    9812 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

231 - عماد ابو النجا سيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77181   قيدت فى   31-12-2017 برقم 

ايداع    12032 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

232 - مرفت محمد حسين العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8592   قيدت فى   30-07-1987 برقم ايداع    

1961 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

233 - خيرى احمد عبدالمعز حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19335   قيدت فى   19-08-1992 برقم 

ايداع    2796 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

234 - يسرى ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26414   قيدت فى   11-10-1995 برقم ايداع    

4269 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

235 - سليمان صبرة حسين خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42127   قيدت فى   21-07-2001 برقم 

ايداع    3433 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

236 - صيدليه  ايهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43555   قيدت فى   30-03-2002 برقم ايداع    1383 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

237 - مجدي اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55179   قيدت فى   22-10-2006 برقم ايداع    

6862 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

238 - محمد سمير محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58174   قيدت فى   04-08-2008 برقم ايداع    

3869 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

239 - اكرامي الفي شنوده سيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67477   قيدت فى   29-10-2015 برقم ايداع    

4868 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

240 - مرعى كمال عباس مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67528   قيدت فى   03-11-2015 برقم ايداع    

4966 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

241 - حلمى محمد على الديبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74372   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

4168 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16
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242 - خزام الهادى محمد على خزام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75547   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    7654 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

243 - محمود جلل فتوح عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76038   قيدت فى   15-10-2017 برقم 

ايداع    8987 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

244 - ماجد فرج عبدالملك فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76708   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

10779 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

245 - سالمه شلقامى شعبان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76858   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    11200 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

246 - محمود عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31023   قيدت فى   01-07-1997 برقم ايداع    

3305 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

247 - احمد ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44371   قيدت فى   20-08-2002 برقم ايداع    

3708 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

248 - عادل ابراهيم خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44380   قيدت فى   21-08-2002 برقم 

ايداع    3733 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

249 - احمد محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52632   قيدت فى   29-01-2006 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-28

250 - محمد احمد السيد قاصد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63390   قيدت فى   2012-12-04 

برقم ايداع    5881 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

251 - تامر عرفة عبدالمقصود عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67407   قيدت فى   26-10-2015 برقم 

ايداع    4730 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

252 - احمد سامي محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71522   قيدت فى   19-09-2016 برقم ايداع    

7393 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

253 - وسام اسحاق غالى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72120   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

8963 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

254 - ماريهان عادل عوض جرجس مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72324   قيدت فى   2016-11-27 

برقم ايداع    9520 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

255 - محمود محمد محمود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73176   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    1085 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

256 - رامى صبحى باقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74863   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

5477 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

257 - محمد دياب موسى دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76584   قيدت فى   21-11-2017 برقم ايداع    

10448 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

258 - مؤسسة الديب للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76829   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

11123 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

259 - محمد عادل حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40369   قيدت فى   17-10-2000 برقم ايداع    

5513 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-16

260 - سيد على سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45209   قيدت فى   11-01-2003 برقم ايداع    

146 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

261 - محمد هلل كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47578   قيدت فى   18-02-2004 برقم ايداع    746 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

262 - تعديل السم التجارى ليصبح  الشريف للستيراد والتصدير واللحوم المجمده والبقاله التموينيه  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   58980   قيدت فى   28-06-2009 برقم ايداع    3151 وفى تاريخ  22-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-27

263 - سماح عبد المنعم عبده سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65469   قيدت فى   20-11-2014 برقم 

ايداع    5409 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19
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264 - كرم عبد المتجلى عبد العليم بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67391   قيدت فى   2015-10-25 

برقم ايداع    4687 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

265 - ابو الليل شحاته محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74745   قيدت فى   19-06-2017 برقم 

ايداع    5197 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

266 - روجيه طوقتلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76881   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

11281 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

267 - خليل ابراهيم مسارج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6707   قيدت فى   20-10-1988 برقم ايداع    

2435 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

268 - خليل ابراهيم سارج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6707   قيدت فى   20-11-1986 برقم ايداع    

3283 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

269 - سيد ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23738   قيدت فى   29-08-1994 برقم ايداع    

3207 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-28

270 - مصطفى فتحى احمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35247   قيدت فى   01-12-1998 برقم 

ايداع    6571 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

271 - محمود حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35701   قيدت فى   11-02-1999 برقم ايداع    

624 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-10

272 - محمد عبده سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48036   قيدت فى   24-04-2004 برقم ايداع    2034 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-23

273 - فاطمه حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53429   قيدت فى   04-05-2006 برقم ايداع    

2645 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

274 - صدقى فاروق صدقى عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56635   قيدت فى   2007-04-22 

برقم ايداع    2181 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

275 - محمد عادل حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57130   قيدت فى   02-09-2007 برقم ايداع    

4506 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

276 - جورج فؤاد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57817   قيدت فى   20-04-2008 برقم ايداع    

1992 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-19

277 - مصطفى محمود محمد الننى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63328   قيدت فى   18-11-2012 برقم 

ايداع    5576 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

278 - محمد طه الدسوقى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67370   قيدت فى   22-10-2015 برقم ايداع    

4651 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

279 - الحسن محمد عبد الكريم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74113   قيدت فى   27-04-2017 برقم 

ايداع    3569 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

280 - محمد مصطفى ابراهيم مدبولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75339   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    6949 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

281 - يونان جرجس فهمى قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76549   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

10335 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

282 - عبد الوهاب انور عبد الوهاب عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76677   قيدت فى   

28-11-2017 برقم ايداع    10687 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

283 - محمد محسن سرحان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76784   قيدت فى   07-12-2017 برقم 

ايداع    11000 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

284 - محمد الزيات حسن محمدالزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76821   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    11105 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

285 - ياسر ابراهيم محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42086   قيدت فى   15-07-2001 برقم ايداع    

3316 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-14
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286 - شريف محمد صلح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43442   قيدت فى   10-03-2002 برقم ايداع    

1049 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-09

287 - ابوسيف لتجارة قطع غيار اللكترونيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44974   قيدت فى   

25-11-2002 برقم ايداع    5381 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-24

288 - صابر جمال عبود دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70249   قيدت فى   18-05-2016 برقم ايداع    

4316 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

289 - ليلى على عبد ا ابو علمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75545   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    7649 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

290 - يحيى مرسى حسن محمود غنيمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75709   قيدت فى   2017-09-19 

برقم ايداع    8147 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

291 - ياسر فاروق عبد الرازق عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77018   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    11664 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

292 - سيد رافع محمد موسي حسين السلموني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   911   قيدت فى   1984-02-06 

برقم ايداع    232 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

293 - خليل ابراهيم السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34107   قيدت فى   09-07-1998 برقم ايداع    

3548 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-07-08

294 - محمد عبد الراشد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57382   قيدت فى   02-12-2007 برقم ايداع    

5863 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

295 - عبد الفتاح عبد المعطى عبد الهادى عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63260   قيدت فى   

23-10-2012 برقم ايداع    5269 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-22

296 - السيد سميح عبد الحميد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63459   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    6273 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

297 - اسماعيل عبد الغنى محمد يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63776   قيدت فى   2013-04-09 

برقم ايداع    1791 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

298 - بلل عبده عبده محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66969   قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    

3739 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

299 - ستار ستون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66969   قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    3739 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

300 - رامي سمير عبدالعزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73963   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    3178 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

301 - نادر محمود عبد المنعم عبد الماجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75781   قيدت فى   2017-09-25 

برقم ايداع    8313 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

302 - عبدالله احمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76334   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

9711 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

303 - هشام رمضان حافظ عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76850   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    11182 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

304 - حسن سيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30342   قيدت فى   31-03-1997 برقم ايداع    

1604 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-30

305 - علي عاشور احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45068   قيدت فى   17-12-2002 برقم ايداع    

5671 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

306 - سيد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51538   قيدت فى   29-08-2005 برقم ايداع    

4833 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28
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307 - سوسن سعيد محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52111   قيدت فى   19-11-2005 برقم ايداع    

6275 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

308 - حازم عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62244   قيدت فى   23-01-2012 برقم ايداع    

557 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

309 - محمد احمد كمال عبد القادر الكحل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66514   قيدت فى   2017-09-06 

برقم ايداع    7811 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

310 - احمد خلف عبد الرحيم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73212   قيدت فى   2017-02-12 

برقم ايداع    1183 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

311 - فاطمه رشاد حسنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75423   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

7214 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

312 - حسام احمد سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32460   قيدت فى   14-12-1997 برقم ايداع    

6839 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

313 - على احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40045   قيدت فى   26-08-2000 برقم ايداع    

4589 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

314 - احمد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52090   قيدت فى   09-01-2014 برقم ايداع    

111 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-08

315 - احمد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52090   قيدت فى   15-11-2005 برقم ايداع    

6221 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

316 - نهلة حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56378   قيدت فى   22-02-2007 برقم ايداع    

1023 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

317 - عاطف صادق عزيز عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57793   قيدت فى   13-04-2008 برقم 

ايداع    1869 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-12

318 - خيرى سعيد مؤمن على عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64165   قيدت فى   2013-09-26 

برقم ايداع    4086 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

319 - بهجت عبد الرحمن محمد البلتاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64925   قيدت فى   2014-06-03 

برقم ايداع    2684 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

320 - هابى احمد عبد العزيز حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69005   قيدت فى   22-02-2016 برقم 

ايداع    1561 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

321 - عمرو بدر الدين محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71854   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    8272 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

322 - عصام يحيي عبدالعال الشيمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74915   قيدت فى   12-07-2017 برقم 

ايداع    5687 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

323 - على جوده احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75470   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

324 - محمود محمد قبيصى عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75608   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    7808 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

325 - مسعود بكرى عامر جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75892   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    8574 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

326 - مدحت علء عبد الحميد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76235   قيدت فى   26-10-2017 برقم 

ايداع    9462 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

327 - حسن عزت حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81912   قيدت فى   10-01-2018 برقم ايداع    

313 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09
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تجديد شركات

1 - شركة هيلدا وفايق جورجى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   2434  قيدت فى  22-11-1987 برقم 

ايداع   3001 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

2 - ميامى للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   2434  قيدت فى  22-11-1987 برقم ايداع   3001 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

3 - شركه اولد شفيق بشاى عوض   شركة سبق قيدها برقم :   5342  قيدت فى  12-05-1986 برقم ايداع   

1110 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2021  12:00:00ص

4 - السعودية المصرية للتنمية والستثمارات السياحية ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   21755  

قيدت فى  19-10-1993 برقم ايداع   3646 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/10/2023  12:00:00ص

5 - كريستال للنظارات يوسف محمد عاشور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27174  قيدت فى  

04-02-1996 برقم ايداع   559 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2026  12:00:00ص

6 - تعديل اسم الشركه ليصبح عبد الرحمن عمر وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   32087  قيدت فى  

03-11-1997 برقم ايداع   5917 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2027  12:00:00ص

7 - محمد عبد المنعم عبد المعبود توفيق وشريكه اشرف محمد محمد سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   57017  

قيدت فى  26-07-2007 برقم ايداع   3931 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/07/2027  12:00:00ص

8 - شركة طأطأ للمطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   66213  قيدت فى  26-02-2015 برقم ايداع   1103 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2025  12:00:00ص

9 - محمد محمود خميس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66213  قيدت فى  26-02-2015 برقم ايداع   

1103 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2025  12:00:00ص

10 - دينا وارهاتاب وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   75179  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   

6426 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

11 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / عامر محمد اسامه محمود وشريكه محمد اسامه محمود ابراهيم   

شركة سبق قيدها برقم :   76116  قيدت فى  18-10-2017 برقم ايداع   9146 وفى تاريخ  2022-12-01  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2027  12:00:00ص

12 - اميل ناشد سلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2456  قيدت فى  28-01-1985 برقم ايداع   191 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2005  12:00:00ص

13 - دمج بنكى التنميه والئتمان الزراعى للوجهين البحرى والقبلى فى البنك الزراعى المصرى طبقا للقانون 84 

2016 وتوؤل اليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتها كفروع له   شركة سبق قيدها برقم :   9499  قيدت فى  

06-12-1987 برقم ايداع   3109 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

14 - جمال عبد الباقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44765  قيدت فى  22-10-2002 برقم ايداع   

4802 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

15 - تعديل السم الشركة الى  احمد محمد محمد حسانين وشركاه مع بقاء السمة التجارية كما هى   شركة سبق 

قيدها برقم :   44988  قيدت فى  27-11-2002 برقم ايداع   5420 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

16 - مها محمود حنفى وشريكها 0   شركة سبق قيدها برقم :   57352  قيدت فى  25-11-2007 برقم ايداع   

5727 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  12:00:00ص
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17 - شركه اايمن عبد الفتاح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   75748  قيدت فى  20-09-2017 برقم 

ايداع   8241 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  

12:00:00ص

18 - بول مجدى وشريكه يوسف نعيم   شركة سبق قيدها برقم :   77004  قيدت فى  20-12-2017 برقم 

ايداع   11625 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

19 - عيسى ابراهيم عيسى وشريكه محمود حنفى سالم   شركة سبق قيدها برقم :   18698  قيدت فى  

26-04-1992 برقم ايداع   1449 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

20 - خالد قدرى محمود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37251  قيدت فى  08-08-1999 برقم ايداع   

4438 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2024  12:00:00ص

21 - تامر حسين عبدالهادى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40651  قيدت فى  27-11-2000 برقم ايداع   

6158 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2025  12:00:00ص

22 - كايرولب ) ابو الغار وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   43979  قيدت فى  12-06-2002 برقم 

ايداع   2551 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

23 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   43979  قيدت فى  12-06-2002 برقم ايداع   2551 وفى تاريخ  

05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  12:00:00ص

24 - كايرو لب ابو الغار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43979  قيدت فى  24-09-2014 برقم ايداع   

4405 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2024  12:00:00ص

25 - كايرولب -ابو الغار وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   43979  قيدت فى  24-09-2014 برقم ايداع   

4406 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2024  12:00:00ص

26 - كايرو لب ابو الغار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43979  قيدت فى  24-09-2014 برقم ايداع   

4407 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2024  12:00:00ص

27 - كايرولب ابوالغاروشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43979  قيدت فى  24-09-2014 برقم ايداع   

4408 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2024  12:00:00ص

28 - كايرو لب ابو الغار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43979  قيدت فى  24-09-2014 برقم ايداع   

4409 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2024  12:00:00ص

29 - سمير عياد خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46113  قيدت فى  11-06-2003 برقم ايداع   

2834 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2023  12:00:00ص

30 - مصطفى خليل سيد عبدالحميد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   69084  قيدت فى  2016-02-28 

برقم ايداع   1743 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  

12:00:00ص

31 - محمد طاهر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   75793  قيدت فى  25-09-2017 برقم ايداع   8334 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  12:00:00ص

32 - مصطفي مهدي و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   76383  قيدت فى  06-11-2017 برقم ايداع   

9832 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

33 - دعاء محمد حسين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   76643  قيدت فى  26-11-2017 برقم ايداع   

10606 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

34 - وائل كمال سيد مرسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76927  قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   

11386 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

35 - على سويفى محمود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19437  قيدت فى  09-09-1992 برقم ايداع   

3046 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  12:00:00ص
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36 - شركة نايس تريب للسياحة والسفر   شركة سبق قيدها برقم :   20337  قيدت فى  30-01-1993 برقم 

ايداع   401 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2023  12:00:00

ص

37 - شركه نابس تريب للسياحه والسفر   شركة سبق قيدها برقم :   20337  قيدت فى  22-03-1995 برقم 

ايداع   1232 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2025  

12:00:00ص

38 - اولد سعيد للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   25398  قيدت فى  20-04-1995 برقم ايداع   1744 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص

39 - صالح ابراهيم عبده روبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29110  قيدت فى  10-11-1996 برقم 

ايداع   5475 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2026  

12:00:00ص

40 - ممدوح شفيق ميلد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35358  قيدت فى  16-12-1998 برقم ايداع   

6918 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2023  12:00:00ص

41 - محمد السيد باشا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   53071  قيدت فى  20-03-2006 برقم ايداع   

1623 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  12:00:00ص

42 - شركة رمضان عبد الرحيم حجاج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56840  قيدت فى  2007-06-06 

برقم ايداع   3074 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  

12:00:00ص

43 - فايكنج ترافل   شركة سبق قيدها برقم :   56840  قيدت فى  06-06-2007 برقم ايداع   3074 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

44 - هيرميس للوساطة فى الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   60460  قيدت فى  27-10-2010 برقم 

ايداع   5488 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2025  

12:00:00ص

45 - عمر احمد الطيبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77235  قيدت فى  03-01-2018 برقم ايداع   

119 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

46 - جمال الدين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8130  قيدت فى  13-05-1987 برقم ايداع   

1375 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

47 - خلفاء طه محمود عبدا وفتحى طه محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9424  قيدت فى  

23-11-1987 برقم ايداع   83012 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2027  12:00:00ص

48 - تعديل اسم الشركه ليصبح  محمد رمضان محمد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9629  

قيدت فى  22-12-1987 برقم ايداع   3261 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/12/2027  12:00:00ص

49 - حسن حسن محمد عرفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10675  قيدت فى  01-06-1988 برقم 

ايداع   1277 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  

12:00:00ص

50 - الحلوانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18626  قيدت فى  13-04-1992 برقم ايداع   1281 وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2012  12:00:00ص

51 - شركه بكرى لستيراد وتجاره الخشاب ) مصطفى بكرى واولده (   شركة سبق قيدها برقم :   32119  

قيدت فى  08-11-1997 برقم ايداع   6007 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/11/2027  12:00:00ص

52 - احمد عبد الرحمن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   43612  قيدت فى  10-04-2002 برقم ايداع   

1564 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  12:00:00ص
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53 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  رأفت كمال عزيز ومنى ابراهيم بطرس   شركة سبق قيدها برقم :   

43875  قيدت فى  28-05-2002 برقم ايداع   2291 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

54 - شركه الهدي للتجاره  امنية صالح امام وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   43900  قيدت فى  

02-06-2002 برقم ايداع   2364 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2027  12:00:00ص

55 - شركه زينث للملبس الجاهزه عبد السميع السيد عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46032  قيدت 

فى  01-06-2003 برقم ايداع   2619 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2023  12:00:00ص

56 - شريف ممدوح رومي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52498  قيدت فى  04-01-2006 برقم ايداع   

101 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2026  12:00:00ص

57 - شركه الهادي احمد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   52607  قيدت فى  24-01-2006 برقم 

ايداع   394 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00

ص

58 - مسعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   52857  قيدت فى  23-02-2006 برقم ايداع   1045 وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2026  12:00:00ص

59 - ورثه حسين محمد الشبراويشى   شركة سبق قيدها برقم :   56180  قيدت فى  17-01-2007 برقم ايداع   

271 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00ص

60 - اشرف صلح الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61237  قيدت فى  05-05-2011 برقم ايداع   

1971 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00ص

61 - تعديل السم التجارى ليصبح محمد عمرو عبدالعظيم مكين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61973  

قيدت فى  11-12-2011 برقم ايداع   65735 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/12/2026  12:00:00ص

62 - تعديل اسم الشركة ليصبح  احمد محمد ممتاز وشريكة .   شركة سبق قيدها برقم :   62152  قيدت فى  

10-01-2012 برقم ايداع   262 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2027  12:00:00ص

63 - محمد حسن درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69718  قيدت فى  07-04-2016 برقم ايداع   

3123 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص

64 - احمد رجب سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74359  قيدت فى  17-05-2017 برقم ايداع   

4135 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

65 - هانى ووليد راشد وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   75204  قيدت فى  03-08-2017 برقم ايداع   

6493 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص

66 - ياسمين محمد قايدوشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75427  قيدت فى  17-08-2017 برقم ايداع   

7227 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

67 - فاطمه شحاته محمد العريان وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   76575  قيدت فى  20-11-2017 برقم 

ايداع   10408 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

68 - راداميس للسياحة ) شركة ذات مسئولية محدودة (   شركة سبق قيدها برقم :   19422  قيدت فى  

07-09-1992 برقم ايداع   3018 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

69 - ليلى محمد سيد جلل وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   32078  قيدت فى  02-11-1997 برقم ايداع   

5896 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

70 - يحبي ومحمد ورمضان   شركة سبق قيدها برقم :   47478  قيدت فى  26-01-2004 برقم ايداع   450 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2024  12:00:00ص
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71 - تعديل اسم الشركة ليصبح  أشرف موسي وشركاه 0   شركة سبق قيدها برقم :   56531  قيدت فى  

27-03-2007 برقم ايداع   1757 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

72 - محمد الغمرى عقل محمد صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62922  قيدت فى  2012-07-11 

برقم ايداع   3633 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

73 - عصام مدحت وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   63174  قيدت فى  03-10-2012 برقم ايداع   

4879 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  12:00:00ص

74 - تعديل السم التجارى الى  ابراهيم محمد ابراهيم وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   63250  قيدت فى  

22-10-2012 برقم ايداع   5244 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2027  12:00:00ص

75 - اسلم على رشاد ورامى على رشاد   شركة سبق قيدها برقم :   63453  قيدت فى  25-12-2012 برقم 

ايداع   6232 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

76 - كيرلس داود مسعد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76507  قيدت فى  14-11-2017 برقم ايداع   

10212 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2027  12:00:00ص

77 - شركة عبدا سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  29-11-2017 برقم ايداع   

10769 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

78 - تعديل السم التجارى ليصبح  فائق فوزى سلمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9557  قيدت فى  

14-12-1987 برقم ايداع   3178 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2027  12:00:00ص

79 - شركة عيسى التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   16233  قيدت فى  05-02-1991 برقم ايداع   407 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2026  12:00:00ص

80 - انور يسن محمد الطيب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17914  قيدت فى  08-12-1991 برقم 

ايداع   3748 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  

12:00:00ص

81 - شركه خيرى حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24740  قيدت فى  12-01-1995 برقم 

ايداع   216 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2025  12:00:00

ص

82 - عبد الحكم ابراهيم وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   29822  قيدت فى  22-01-1997 برقم ايداع   

378 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

83 - مصطفى سيد و خالد سرور   شركة سبق قيدها برقم :   31428  قيدت فى  19-08-1997 برقم ايداع   

4317 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  12:00:00ص

84 - شركة بهاء صبرى ونور الدين وشركاة للصناعات والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   44744  قيدت 

فى  19-10-2002 برقم ايداع   4746 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/10/2027  12:00:00ص

85 - محمد سيد سعيد هريدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47115  قيدت فى  23-11-2003 برقم 

ايداع   5725 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2023  

12:00:00ص

86 - هشام مجاهد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   61789  قيدت فى  16-10-2011 برقم ايداع   4874 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2026  12:00:00ص

87 - محمد دسوقى وحسن كمال وشريكاهما   شركة سبق قيدها برقم :   62835  قيدت فى  2012-06-24 

برقم ايداع   3281 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص
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88 - ابراهيم محمد محمد السمنودى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   65841  قيدت فى  2014-12-22 

برقم ايداع   6318 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2024  

12:00:00ص

89 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد حجازى وشريكه مع بقاء السمه التجاريه كما هى شركة صن فالى 

للطاقه المتجدده   شركة سبق قيدها برقم :   74354  قيدت فى  17-05-2017 برقم ايداع   4128 وفى تاريخ  

11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

90 - نهي ممدوح عليوه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   76093  قيدت فى  17-10-2017 برقم ايداع   

9109 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

91 - وليد مرسى محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76327  قيدت فى  01-11-2017 برقم 

ايداع   9697 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

92 - احمد و اسامة و شركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   10515  قيدت فى  02-05-1988 برقم ايداع   

1066 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2023  12:00:00ص

93 - شركة مصر للصرافة   شركة سبق قيدها برقم :   16681  قيدت فى  31-12-2017 برقم ايداع   

12034 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

94 - محمد سامى عبدالمنعم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   32076  قيدت فى  02-11-1997 برقم 

ايداع   5894 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  

12:00:00ص

95 - نعيمه احمد قرنى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   37756  قيدت فى  12-10-1999 برقم ايداع   

5768 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  12:00:00ص

96 - جوزيف وفريدى جورج عوض   شركة سبق قيدها برقم :   56475  قيدت فى  15-03-2007 برقم ايداع   

1467 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  12:00:00ص

97 - محمد عبد الحميد فوزى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   67377  قيدت فى  25-10-2015 برقم 

ايداع   4665 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2025  

12:00:00ص

98 - نادى عوده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   71715  قيدت فى  10-10-2016 برقم ايداع   7887 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2026  12:00:00ص

99 - محمد عبد ا طلبة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73591  قيدت فى  12-03-2017 برقم ايداع   

2087 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

100 - تعديل السم التجارى ليصبح  حسن كامل محمد حموده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7721  قيدت 

فى  25-03-1987 برقم ايداع   870 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2027  12:00:00ص

101 - تعديل السم التجارى لشركه ليصبح  فتحى محمد سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19792  

قيدت فى  12-11-1992 برقم ايداع   3820 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/11/2027  12:00:00ص

102 - شركه مسعود فوزى مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30076  قيدت فى  1997-03-02 

برقم ايداع   999 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2027  

12:00:00ص

103 - سيد محمد حموده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34787  قيدت فى  03-10-1998 برقم ايداع   

5285 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2023  12:00:00ص

104 - عصام جمال الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41882  قيدت فى  23-06-2001 برقم ايداع   

2767 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2026  12:00:00ص

105 - تعديل اسم الشركة ليصبح  اوريكس للمنتجات الجلديه ) احمد رزق وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   

44393  قيدت فى  24-08-2002 برقم ايداع   3774 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/08/2027  12:00:00ص
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106 - محمد ابراهيم محروس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   52911  قيدت فى  02-03-2006 برقم 

ايداع   1202 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2026  

12:00:00ص

107 - عربى خلف خلف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   56848  قيدت فى  07-06-2007 برقم ايداع   

3116 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

108 - سيد عباس ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56961  قيدت فى  09-07-2007 برقم ايداع   

3673 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

109 - محمد مهران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57420  قيدت فى  12-12-2007 برقم ايداع   

6088 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

110 - سجنتشر للمقاولت والتوريدات والديكور )مصطفى كامل غنيم سعيد جمعه وشركاه (   شركة سبق قيدها 

برقم :   65364  قيدت فى  04-11-2014 برقم ايداع   4984 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/11/2024  12:00:00ص

111 - احمد محمود السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   67679  قيدت فى  15-11-2015 برقم ايداع   

5315 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2025  12:00:00ص

112 - تعديل اسم الشركة ليصبح محمد عبد الرؤف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69033  قيدت فى  

24-02-2016 برقم ايداع   1651 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2026  12:00:00ص

113 - معتز احمد على احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73988  قيدت فى  16-04-2017 برقم 

ايداع   3257 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  

12:00:00ص

114 - هشام محمد عبدالحميد زعبل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16285  قيدت فى  1991-02-13 

برقم ايداع   503 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2026  

12:00:00ص

115 - عبدا محمد عبدا واولده   شركة سبق قيدها برقم :   18743  قيدت فى  06-05-1992 برقم ايداع   

1547 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2022  12:00:00ص

116 - سمير عبد الفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20057  قيدت فى  21-12-1992 برقم ايداع   

4367 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

117 - فتحيه طه ياسين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   29699  قيدت فى  07-01-1997 برقم ايداع   

110 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2027  12:00:00ص

118 - احمد محمد نجيب راغب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30633  قيدت فى  17-05-1997 برقم 

ايداع   2315 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

119 - عمرو فتحي عبد التواب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44196  قيدت فى  16-07-2002 برقم 

ايداع   3178 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  

12:00:00ص

120 - شركه مصر لللمنيوم   شركة سبق قيدها برقم :   44253  قيدت فى  29-07-2002 برقم ايداع   

3340 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

121 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   44253  قيدت فى  29-07-2002 برقم ايداع   3340 وفى تاريخ  

14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

122 - فينافيلمصر للكيماويات ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   44289  قيدت فى  04-08-2002 برقم 

ايداع   3447 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2027  

12:00:00ص

123 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   44289  قيدت فى  04-08-2002 برقم ايداع   3447 وفى تاريخ  

14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2027  12:00:00ص
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124 - عبدالعال احمد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44688  قيدت فى  12-10-2002 برقم ايداع   

4612 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  12:00:00ص

125 - تعديل السم التجاري ليصبح/ الشركة المصرية لتجارة العلف والسلع الغذائية  محمد فتحي عبد الهادي 

وشريكه.   شركة سبق قيدها برقم :   52181  قيدت فى  27-11-2005 برقم ايداع   6449 وفى تاريخ  

14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2025  12:00:00ص

126 - وليد رمضان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57057  قيدت فى  06-08-2007 برقم ايداع   

4144 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

127 - البركه لتجارة المواد الغذائيه يمينه كمال وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   62699  قيدت فى  

17-05-2012 برقم ايداع   2661 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

128 - محمد عبد السلم فرج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   63110  قيدت فى  20-09-2012 برقم 

ايداع   4621 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  

12:00:00ص

129 - ممتاز صابر خلف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   64635  قيدت فى  04-03-2014 برقم ايداع   

1094 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2024  12:00:00ص

130 - كرم عبدالكريم محمد محمد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   69104  قيدت فى  2016-02-29 

برقم ايداع   1790 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  

12:00:00ص

131 - اميره صلح الدين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   76869  قيدت فى  12-12-2017 برقم ايداع   

11237 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

132 - ابو الحمد صلح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76977  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   

11548 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

133 - نادية احمد محمد و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   9590  قيدت فى  19-12-1987 برقم ايداع   

3216 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

134 - عبدالحميد محمود عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15951  قيدت فى  1990-12-23 

برقم ايداع   3730 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2025  

12:00:00ص

135 - ورثه عبدالحميد سيد خليل 0 بثينه امين مصطفى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18752  قيدت فى  

07-05-1992 برقم ايداع   1565 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

136 - عزة فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36693  قيدت فى  09-06-1999 برقم ايداع   3138 

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2024  12:00:00ص

137 - شركه جميل عبد الجواد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49603  قيدت فى  2004-12-15 

برقم ايداع   6420 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2024  

12:00:00ص

138 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد عوده صلح عوده وشريكة محمود عودة صلح عودة   شركة سبق 

قيدها برقم :   55559  قيدت فى  23-11-2006 برقم ايداع   7689 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  12:00:00ص

139 - تعديل اسم الشركة الى  الشركة التحادية للشحن والستثمار  احمد حمدى وشرين حسن وشركاهم   شركة 

سبق قيدها برقم :   62872  قيدت فى  02-07-2012 برقم ايداع   3426 وفى تاريخ  15-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2027  12:00:00ص

140 - محمد عبد البارى عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   74005  قيدت فى  18-04-2017 برقم 

ايداع   3305 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  

12:00:00ص
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141 - تعديل اسم الشركة ليصبح / احمد على احمد بادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76171  قيدت فى  

22-10-2017 برقم ايداع   9275 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2027  12:00:00ص

142 - نوال حبيب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   5878  قيدت فى  09-08-1986 برقم ايداع   2064 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2026  12:00:00ص

143 - رأفت معوض ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7273  قيدت فى  02-02-1987 برقم ايداع   

315 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00ص

144 - ورثه رشاد عبد المحسن وعلى عبد المحسن   شركة سبق قيدها برقم :   19556  قيدت فى  

28-09-1992 برقم ايداع   3287 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/09/2027  12:00:00ص

145 - شركه اموبوت للفنادق العائمه)ش م م(   شركة سبق قيدها برقم :   20198  قيدت فى  1993-01-11 

برقم ايداع   126 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  

12:00:00ص

146 - المتوكلون على ا الشريف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26127  قيدت فى  1995-08-28 

برقم ايداع   3564 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2025  

12:00:00ص

147 - شركة محمد ماجد عبد الحميد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31203  قيدت فى  

24-07-1997 برقم ايداع   3756 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

148 - تعديل عنوان الشركة ليصبح محمد صابر محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   55695  قيدت فى  

04-12-2006 برقم ايداع   7980 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2026  12:00:00ص

149 - ابناء عبد الحميد فوزى للمقاولت المعماريه   شركة سبق قيدها برقم :   66927  قيدت فى  

08-09-2015 برقم ايداع   3663 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/09/2025  12:00:00ص

150 - جمال سمير سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   72920  قيدت فى  17-01-2017 برقم ايداع   

463 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00ص

151 - عمر احمد عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76907  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   

11342 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

152 - شركه ابراهيم على محمد ومحمد ابراهيم على محمد   شركة سبق قيدها برقم :   14105  قيدت فى  

03-02-1990 برقم ايداع   369 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2025  12:00:00ص

153 - ورثه عرابى احمد حسن احمد عرابى احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19892  قيدت فى  

26-11-1992 برقم ايداع   4039 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

154 - ستاركو للسياحه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20146  قيدت فى  31-12-1992 برقم ايداع   

4549 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

155 - ماهر عزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26564  قيدت فى  01-11-1995 برقم ايداع   4675 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2025  12:00:00ص

156 - علء الدين عبد العزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   32102  قيدت فى  04-11-1997 برقم 

ايداع   5959 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  

12:00:00ص

157 - مركز الباشا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32102  قيدت فى  04-11-1997 برقم ايداع   5959 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  12:00:00ص
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158 - مجدى عوض عوض عرفه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   34206  قيدت فى  1998-07-21 

برقم ايداع   3822 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2023  

12:00:00ص

159 - ايفا عبدالمسيح بشاي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   43911  قيدت فى  04-06-2002 برقم 

ايداع   2400 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  

12:00:00ص

160 - سيد وفا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   45235  قيدت فى  18-01-2003 برقم ايداع   242 وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

161 - سيد عبدالجواد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49152  قيدت فى  28-09-2004 برقم ايداع   

5175 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2024  12:00:00ص

162 - كازينو وكافيتريا عبدالستار خلف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64382  قيدت فى  

15-12-2013 برقم ايداع   5306 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2023  12:00:00ص

163 - احمد رشدى الخطيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   70373  قيدت فى  26-05-2016 برقم ايداع   

4599 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2026  12:00:00ص

164 - عمرو توفيق وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   73278  قيدت فى  15-02-2017 برقم ايداع   

1333 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

165 - وائل عبدالهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76681  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   

10705 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

166 - عصام محمد شحاته شبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77179  قيدت فى  31-12-2017 برقم 

ايداع   12030 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  

12:00:00ص

167 - عبدالهادى حسن على و يسن حسن محمد   شركة سبق قيدها برقم :   77412  قيدت فى  2018-01-17 

برقم ايداع   527 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

168 - شركة كاتولللكترونيات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   19837  قيدت فى  18-11-1992 برقم 

ايداع   3923 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  

12:00:00ص

169 - محمد عبد المنعم غرباوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32103  قيدت فى  05-11-1997 برقم 

ايداع   5970 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

170 - محمود حسين محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32256  قيدت فى  20-11-1997 برقم ايداع   

6304 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

171 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد احمد السيد محمد عبد المعطى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

61516  قيدت فى  19-07-2011 برقم ايداع   3517 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/07/2026  12:00:00ص

172 - تعديل السم التجارى ليصبح عمرو عبد الستار عبد المجيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62948  

قيدت فى  18-07-2012 برقم ايداع   3736 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/07/2027  12:00:00ص

173 - تعديل السم الى  عبد المنعم السعيد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   65046  قيدت فى  

14-07-2014 برقم ايداع   3353 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/07/2024  12:00:00ص

174 - حسين على احمد ومحمود عمران   شركة سبق قيدها برقم :   75495  قيدت فى  24-08-2017 برقم 

ايداع   7487 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص
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175 - بيشوى زكريا نصيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76958  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

11492 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

176 - البحيرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4666  قيدت فى  01-02-1986 برقم ايداع   292 وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  12:00:00ص

177 - هانى على فوزى وشركاه اليكو للمصاعد والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   19916  قيدت فى  

29-11-1992 برقم ايداع   4080 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

178 - ناصر عبدالمنعم وشريكه لتجاره الملبس الجاهزه واستيرادها   شركة سبق قيدها برقم :   52113  قيدت 

فى  20-11-2005 برقم ايداع   6285 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/11/2025  12:00:00ص

179 - ميدر ونكس ايجيبت - مهندس هشام خلف ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57234  قيدت فى  

08-10-2007 برقم ايداع   4975 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2027  12:00:00ص

180 - صلح الدين احمد عيسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   71270  قيدت فى  23-08-2016 برقم 

ايداع   6787 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2026  

12:00:00ص

181 - تعديل السم التجاري  زايد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76684  قيدت فى  

28-11-2017 برقم ايداع   10724 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2027  12:00:00ص

182 - محمد احمد بطيخ ابو القاسم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76798  قيدت فى  2017-12-07 

برقم ايداع   11035 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  

12:00:00ص

183 - شركه العروبه للسمسره في الوراق الماليه)ش م م(   شركة سبق قيدها برقم :   9415  قيدت فى  

31-10-2006 برقم ايداع   6955 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2026  12:00:00ص

184 - شركه عادل محمد فواز وشريكه المركز العالمي للعشاب والنباتات الطبيه للتجاره و التوريدات   شركة 

سبق قيدها برقم :   25538  قيدت فى  05-03-2006 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  2022-12-22  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2026  12:00:00ص

185 - سيد احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31539  قيدت فى  03-09-1997 برقم ايداع   

4608 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  12:00:00ص

186 - مجدي محمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33175  قيدت فى  12-03-1998 برقم ايداع   

1307 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2023  12:00:00ص

187 - شركه على فاروق على لتصنيع الرخام وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   37424  قيدت فى  

31-08-1999 برقم ايداع   4875 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/08/2024  12:00:00ص

188 - شركه همام وشركاه لتجارة السجاد   شركة سبق قيدها برقم :   39735  قيدت فى  04-07-2000 برقم 

ايداع   3682 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2025  

12:00:00ص

189 - عاطف كمال بشاره وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   48532  قيدت فى  28-06-2004 برقم ايداع   

3408 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2024  12:00:00ص

190 - البنك العقاري المصري العربي ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   48727  قيدت فى  2004-07-27 

برقم ايداع   3965 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2024  

12:00:00ص
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191 - البنك العقاري المصري العربي ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   48962  قيدت فى  2004-08-31 

برقم ايداع   4620 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2024  

12:00:00ص

192 - الشركه الخماسيه المتحده مها سيف وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   51631  قيدت فى  

11-09-2005 برقم ايداع   5065 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2025  12:00:00ص

193 - ورثة  جمال على حسن حلوه   شركة سبق قيدها برقم :   57314  قيدت فى  13-11-2007 برقم 

ايداع   5537 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  

12:00:00ص

194 - نبيله محمد المام وشريكاها   شركة سبق قيدها برقم :   61708  قيدت فى  22-09-2011 برقم ايداع   

4473 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2026  12:00:00ص

195 - طارق محمد عادل وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   62362  قيدت فى  22-02-2012 برقم ايداع   

1085 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

196 - شركة اولد احمد على السيد وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   66579  قيدت فى  2015-05-20 

برقم ايداع   1989 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  

12:00:00ص

197 - احمد ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17539  قيدت فى  07-10-1991 برقم ايداع   

2953 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2026  12:00:00ص

198 - اشرف الجوهرى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   27969  قيدت فى  21-03-2000 برقم ايداع   

1493 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2025  12:00:00ص

199 - نوراكو للتكييف والتبريد   شركة سبق قيدها برقم :   27969  قيدت فى  21-03-2000 برقم ايداع   

1493 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2025  12:00:00ص

200 - احمد هلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48076  قيدت فى  28-04-2004 برقم ايداع   2135 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2024  12:00:00ص

201 - اولد محمد موسى احمد   شركة سبق قيدها برقم :   56373  قيدت فى  22-02-2007 برقم ايداع   

1011 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

202 - صابر احمد حمودة وشركائة   شركة سبق قيدها برقم :   69260  قيدت فى  08-03-2016 برقم ايداع   

2108 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2026  12:00:00ص

203 - سليمان صافى فتحى جوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70394  قيدت فى  29-05-2016 برقم 

ايداع   4652 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2026  

12:00:00ص

204 - تعديل السم التجارى ليصبح  اناس سيد محمود وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   32059  قيدت فى  

30-10-1997 برقم ايداع   5849 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

205 - عبدالسلم غريب عبدالسلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   45090  قيدت فى  2002-12-21 

برقم ايداع   5737 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

206 - احمد اشرف وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   62975  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

3868 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

207 - ورثة محروس دسوقى عبدا   شركة سبق قيدها برقم :   63003  قيدت فى  07-08-2012 برقم ايداع   

4018 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

208 - عبد الرحمن عبد الستار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63171  قيدت فى  03-10-2012 برقم 

ايداع   4875 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  

12:00:00ص
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209 - احمد سعيد على صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63265  قيدت فى  24-10-2012 برقم 

ايداع   5283 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  

12:00:00ص

210 - جمال محمد حلمى محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63332  قيدت فى  18-11-2012 برقم 

ايداع   5594 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  

12:00:00ص

211 - تعديل السم التجاري لصبح  احمد محمد هاشم محمد حسن وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   63688  

قيدت فى  11-03-2013 برقم ايداع   1269 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/03/2023  12:00:00ص

212 - تعديل السم التجارى ليصبح  سعيد فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70296  قيدت فى  

22-05-2016 برقم ايداع   4434 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2026  12:00:00ص

213 - محمد احمد متولي همام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72726  قيدت فى  02-01-2017 برقم 

ايداع   28 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  12:00:00

ص

214 - عبد الفتاح بهجت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74870  قيدت فى  05-07-2017 برقم ايداع   

5503 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص

215 - محمود عيد على محمد وشركاه لتجاره الملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   18256  قيدت فى  

08-02-1992 برقم ايداع   469 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2027  12:00:00ص

216 - محسن حسن مرسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   21907  قيدت فى  17-11-1993 برقم ايداع   

4015 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2023  12:00:00ص

217 - ورثه عبدالحميد نصير وورثه ليلى احمد نصير وورثه سوزان احمد ) اميره الغندور وشركاها   شركة 

سبق قيدها برقم :   31848  قيدت فى  08-10-1997 برقم ايداع   5324 وفى تاريخ  27-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2027  12:00:00ص

218 - اتش اس بي سي سيكيوريتيز ايجيبت HSBC SECURITIES EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   

32057  قيدت فى  30-10-1997 برقم ايداع   5847 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/10/2027  12:00:00ص

219 - تعديل السم التجارى الى  رمضان جمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65977  قيدت فى  

12-01-2015 برقم ايداع   166 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/01/2025  12:00:00ص

220 - محمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   71099  قيدت فى  09-08-2016 برقم ايداع   

6371 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2026  12:00:00ص

221 - اصبح السم التجارى  ورلد بيزنس لوجستيك WORGD BUSINESS LOGISTICS ) مها 

ابراهيم و شريكاها (   شركة سبق قيدها برقم :   76509  قيدت فى  15-11-2017 برقم ايداع   10219 وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  12:00:00ص

222 - هاله القوصى وعبدالسلم موسى   شركة سبق قيدها برقم :   76616  قيدت فى  22-11-2017 برقم 

ايداع   10520 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

223 - جمعة حسن احمد و شركاه ) جزار المصرى (   شركة سبق قيدها برقم :   26453  قيدت فى  

17-10-1995 برقم ايداع   4383 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/10/2025  12:00:00ص

224 - احمد محمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29921  قيدت فى  04-02-1997 برقم ايداع   

593 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2027  12:00:00ص
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225 - الصدقاء . اشرف طه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44777  قيدت فى  23-10-2002 برقم 

ايداع   4826 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  

12:00:00ص

226 - احمد بركات عبد الفتاح وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   60553  قيدت فى  22-11-2010 برقم 

ايداع   5908 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2025  

12:00:00ص

Convoy  227 - تعديل السم الى  شركة كونفوى فودز للستيراد والتوكيلت التجارية والصناعات الغذائية

foods مرفت امين حسين وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   62367  قيدت فى  23-02-2012 برقم ايداع   

1103 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

228 - شركه عبد المنعم محمد احمد خواجة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69474  قيدت فى  

22-03-2016 برقم ايداع   2588 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2026  12:00:00ص

229 - نبيل نجيب صليب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5767  قيدت فى  27-07-1986 برقم ايداع   

1631 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00ص

230 - ورثة عبدالخالق محمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17866  قيدت فى  1991-11-27 

برقم ايداع   3635 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2026  

12:00:00ص

231 - شركة صهرجت للبقالة التموينية  البرعى وشريكه 0   شركة سبق قيدها برقم :   56406  قيدت فى  

28-02-2007 برقم ايداع   1141 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2027  12:00:00ص

232 - الميرة للصناعات والتوريدات - هشام ابراهيم عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61540  

قيدت فى  26-07-2011 برقم ايداع   3630 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/07/2026  12:00:00ص

233 - محمد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   73053  قيدت فى  29-01-2017 برقم ايداع   761 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

234 - سيد عبد الحميد صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75995  قيدت فى  11-10-2017 برقم 

ايداع   8871 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  

12:00:00ص

235 - عاصم محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   76381  قيدت فى  06-11-2017 برقم ايداع   

9825 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص
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