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قيود أفراد

1 - ابراهيم محمود صاوي محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

22710 ورقم قيد 251310    محل رئيسى  عن برمجيات وتكنولوجيا المعلومات والتصالت بموافقه امنيه رقم 

278 لسنه 2022, بجهة محافظة الجيزة 24 ش المحروقي شقه 2 الدور الرضي - العجوزه

2 - ايمان عبدالفتاح محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 22848 

ورقم قيد 251313    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة الجيزة 3 ش عيسوى خلف صوامع الغلل 

المنيرة امبابة - الجيزة

3 - احمد جمال حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 22883 

ورقم قيد 251314    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 6 ش الدكتور على السيد الصحفين - 

العجوزة - الجيزة
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فروع الفراد

1 - عطيه احمد عبد المجيد  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   20950 ورقم قيد   74113  محل فرعى  عن  

صناعه اثاث وورشه تصنيع وتنجيد النتريهات  بجهة محافظة الجيزة 1 ش كمال وهبه الخولي م غ امبابه

2 - صابر ابراهيم محمد مرسى  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   21072 ورقم قيد   231917  محل فرعى  

عن  تجهيز وحفظ اللحوم  بجهة محافظة الجيزة شارع سيدي القداح من ش الطف البحر العظم

3 - احمد السيد قنديل السيد  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   21187 ورقم قيد   219683  محل فرعى  عن  

بيع ملبس مستعمله  بجهة محافظة الجيزة 65  ش 17 السوق الغربي مدينه التحرير امبابه

4 - علء زغلول عبد الباقى ابراهيم  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   21336 ورقم قيد   167509  محل 

فرعى  عن اضافه / التصدير و تجاره السيارات للنفس و الغير  بجهة محافظة الجيزة 29 شارع مصرف حموده - 

مشعل - الهرم - الدور الرضي

5 - محمد زكريا محمد محمد خليل  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   21311 ورقم قيد   234636  محل 

فرعى  عن اضافه / بيع ملبس جاهزه رجالي  بجهة محافظة الجيزة 7 عمارات البترول - العجوزه

6 - مهدى عبد الحميد عبد العليم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   21457 ورقم قيد   178169  محل فرعى  

عن اصبح / تجاره منتجات اللبان  بجهة محافظة الجيزة 1 ش مصرف اللبيني من ش المجزر اللي العمرانيه

7 - مهدى عبد الحميد عبد العليم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   21462 ورقم قيد   178169  محل فرعى  

عن اصبح / تجاره منتجات اللبان  بجهة محافظة الجيزة 351ن حدائق الهرام ش الخزان البوابه الرابعه الهرم

8 - مهدى عبد الحميد عبد العليم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   21460 ورقم قيد   178169  محل فرعى  

عن اصبح / تجاره منتجات اللبان  بجهة محافظة الجيزة 3 و البوابه الثانيه القديمه هضبه الهرام الهرم

9 - فتحى لتوريد المحاصيل الزراعيه والمواد الغذائيه  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   21707 ورقم قيد   

153895  محل فرعى  عن  اضافه / مغسله  بجهة محافظة الجيزة ش 2 عبد ا عبد الحميد طريق كفر طهرمس 

فيصل

10 - طارق فؤاد بنيامين حنا  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   21988 ورقم قيد   238241  محل فرعى  

عن مقاولت اعمال الباركيه والستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة 

الجيزة محطه وقود شل اوت علي محور 26 يوليو امام موا الصفوه قسم الشيخ زايد

11 - احمد شوكت عثمان  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   22107 ورقم قيد   119816  محل فرعى  عن 

تسويق مياه غازيه و ثلج  بجهة محافظة الجيزة 1 ش فتحى الشيمى من ش ابو زيد من العشرين فيصل

12 - طارق عبد الفتاح عبد الحليم حمزه  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   22117 ورقم قيد   224376  

محل فرعى  عن محل بيع خضروات  بجهة محافظة الجيزة محل 234سوق الجمله عنبر 4-6 اكتوبر

13 - فارس عواض عواض احمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   22186 ورقم قيد   251301  محل 

فرعى  عن توريدات كهربائية فيماعدا اجهزة الكمبيوتر  بجهة محافظة القليوبية تعدل العنوان الى / شارع حلمى ابو 

نار متفرع من ش الجبانة ملك رامى عراقى عبده عراقى

14 - فارس عواض عواض احمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   22186 ورقم قيد   251301  محل 

فرعى  عن توريدات كهربائية فيماعدا اجهزة الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 108 ش ترعه عبد العال

15 - محمد حسن احمد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   22359 ورقم قيد   151695  محل فرعى  عن  

مقاولت عمومية ومقاولت صرف صحي  بجهة محافظة الجيزة 3 ش الفردوس كورنيش النيل وراق

16 - مصطفى محمود كمال عبد السيد  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   22459 ورقم قيد   238787  محل 

فرعى  عن معرض سيراميك  بجهة محافظة الجيزة 75 ش ترسا الهرم

17 - كرم محمد عبدا عوض  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   22645 ورقم قيد   251307  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  

بجهة محافظة المنوفية شنواى بملك هانى محمد عبد ا عوض

18 - كرم محمد عبدا عوض  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   22645 ورقم قيد   251307  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  

بجهة محافظة الجيزة ش الجمهوريه
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19 - ملك فلى مرزوق ابراهيم  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   22997 ورقم قيد   231134  محل فرعى  

عن صبانة  بجهة محافظة الجيزة 34 ش عسران عبدالنعيم من عزبه الصعايده امبابه

20 - احمد السيد محمد ابراهيم  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   23043 ورقم قيد   222640  محل فرعى  

عن  توريدات عمومية وتوريد وتركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر والشبكات ومستلزماتها والدعاية والعلن واعمال 

متكاملة ومقاولت عامة واعمال كهربائية )موافقة امنية رقم 324 لسنة 2022(  بجهة محافظة الجيزة رقم 26 ش 

جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة

قيود الشركات

1 - أمير السعيد وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    21521 

ورقم قيد  251290    مركز عام  عن توريدات نباتات زراعية  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 3 بالدور الثانى 

بالعقار رقم 41 شارع 31 الشاهد - البراجيل

2 - عادل ربيع عبدالستار وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

21808 ورقم قيد  251293    مركز عام  عن  مقاولت عامة وتوريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن وتوريد العمالة  بجهة محافظة الجيزة شارع السلم من شارع على حفناوى 

- منشية البكاري -الهرم - الجيزة

3 - محمد كمال الدين وشركائه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

22014 ورقم قيد  251298    مركز عام  عن المقاولت والتشطيبات وادارة المشروعات والتوريدات فيما 

عدا الكمبيوتر ومستلزماته وفيما عدا توريد العمالة والتسويق العقارى  بجهة محافظة الجيزة 41 شارع السراء 

- برج 26 يوليو - ميدان لبنان - الدور السابع- شقة 708 - قسم العجوزة

4 - عصام سيد حسن وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

22029 ورقم قيد  251299    مركز عام  عن الدعاية والعلن وتنظيم الحفلت والتوريدات العمومية  بجهة 

محافظة الجيزة رقم 7 شارع ابراهيم عيسوى ميت عقبة - العجوزة

5 - مصطفى رأفت وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

22312 ورقم قيد  251304    مركز عام  عن توريد وتركيب اجهزة ذكية وكهربائية والكترونية  بجهة 

محافظة الجيزة رقم 45 ش الشيخ محمد الغزالى - الدقى

6 - شركة الماركسيلز حسام أحمد محمد علي حامد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    22649 ورقم قيد  251308    مركز عام  عن خدمات الديجتال ماركتنج ) 

التسويق اللكترونى( وتعبئة وتوزيع وتجارة البن   تعبئة وتوزيع وتجارة المكسرات   وتجارة وتوزيع الملبس   

وتجارة وتوزيع الحذية   وتجارة وتوزيع المبيدات والمنظفات   وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل   وتجارة 

وتوزيع العاب الطفال والكسسورات   تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت   خدمات التصدير ) فيما عدا 

الملبس العسكرية واصدار الصحف والمن والكتب الدينية والمصاحف والحراسة والكاميرات اللسلكية( ) 

موافقة امنية رقم381 لسنة 2022(  بجهة محافظة الجيزة 4 أ ش جهينة الدور السادس شقة 66 ميدان الدقى - 

الدقى
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فروع الشركات

1 - تونكي روز )احمد حسن الحداد وشركاه(   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    20953 ورقم قيد   

250824   فرعى  عن عمل وبيع حلويات من عجائن  بجهة محافظة القاهرة ش ابو المحاسن رقم 2 منشية 

البكرى

2 - تونكي روز )احمد حسن الحداد وشركاه(   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    20953 ورقم قيد   

250824   فرعى  عن عمل وبيع حلويات من عجائن  بجهة محافظة الجيزة محل تجارى بالدور الرضى 

بالعقار رقم 53-55 ش ترسا اسباتس

3 - ميلد بطرس وشركاه   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    21507 ورقم قيد   197129   فرعى  

عن تصنيع مخارج التكييف ,التوكيلت التجاريه  بجهة محافظة الجيزة شارع 25 يناير من كورنيش النيل وراق 

الحضر

4 - ميلنو ايجيبت   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    21507 ورقم قيد   197129   فرعى  عن 

تصنيع مخارج التكييف ,التوكيلت التجاريه  بجهة محافظة الجيزة شارع 25 يناير من كورنيش النيل وراق 

الحضر

5 - شركه الدالى للسيراميك   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    21755 ورقم قيد   182001   فرعى  

عن تجاره سيراميك  بجهة محافظة الجيزة 51 ش منشأة البكارى - فيصل - قسم الهرم

6 - شركه الدالى للسيراميك   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    21751 ورقم قيد   182001   فرعى  

عن تجاره سيراميك  بجهة محافظة الجيزة 18 ش طارق يحيي متفرع من شارع ترسا الرئيسي - قسم العمراينة

7 - محمد زكريا اسماعيل وشريكة   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    21974 ورقم قيد   239657   

فرعى  عن طباعه وتصنيع الكرتون ومواد التعبئه والتغليف  فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 

293 لسنه 2022  بجهة محافظة الجيزة قطعه الرض رقم 1 حوض الجبل الغربي تقسيم جمعيه المحبه للسكان 

التعاون زمام ابورواش كرداسه

8 - سيتي باك CITY PACK   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    21974 ورقم قيد   239657   

فرعى  عن طباعه وتصنيع الكرتون ومواد التعبئه والتغليف  فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 

293 لسنه 2022  بجهة محافظة الجيزة قطعه الرض رقم 1 حوض الجبل الغربي تقسيم جمعيه المحبه للسكان 

التعاون زمام ابورواش كرداسه

9 - شركه سامح عبدالحميد حسن على وشريكته   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    22149 ورقم قيد   

c.c6 251221   فرعى  عن مطعم وحلويات  بجهة محافظة الجيزة نادى وادى دجله فرع اكتوبر 1 بمنطقة

10 - شركه سامح عبدالحميد حسن على وشريكته   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    22149 ورقم قيد   

251221   فرعى  عن مطعم وحلويات  بجهة محافظة الشرقية 1 ش  النجومى  قسم  الشاره  ملك  عبدالحميد   

حسن  على

11 - ليرننج زون learning zone   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    22170 ورقم قيد   251300   

فرعى  عن تدريب وتنمية بشرية - موافقة امن رقم 59 / 2016  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 8 الكائنة بالدور 

الرابع علوى بتالعقار رقم 5 شارع عبد الرحمن الرافعى

12 - مراد وناجى   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    22170 ورقم قيد   251300   فرعى  عن 

تدريب وتنمية بشرية - موافقة امن رقم 59 / 2016  بجهة محافظة القاهرة 18 ب عمارات العبور - صلح سالم 

- الدور الرضى

13 - ليرننج زون learning zone   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    22170 ورقم قيد   251300   

فرعى  عن تدريب وتنمية بشرية - موافقة امن رقم 59 / 2016  بجهة محافظة القاهرة 18 ب عمارات العبور - 

صلح سالم - الدور الرضى

14 - مراد وناجى   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    22170 ورقم قيد   251300   فرعى  عن 

تدريب وتنمية بشرية - موافقة امن رقم 59 / 2016  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 8 الكائنة بالدور الرابع علوى 

بتالعقار رقم 5 شارع عبد الرحمن الرافعى
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15 - تامر احمد علي حسين وشركاءه   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    22462 ورقم قيد   234338   

فرعى  عن اضافه الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة 

الجيزة محل رقم )2( بالدور الرضى بالعقار رقم )19( بشارع شهاب - المهندسين - قسم العجوزة

16 - كريم هشام اسماعيل اسماعيل وشريكه   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    22409 ورقم قيد   

249364   فرعى  عن تصنيع مواد التعبئه والتغليف  بجهة محافظة الجيزة قطعه 76/35 بالمنطقه الصناعيه 

القديمه الكيلو 28.8 طريق مصر اسكندريه الصحراوي ابو رواش

17 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها   قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    22582 ورقم قيد   133571   فرعى  عن 1-اجراء التحاليل الطبيه  2-اداره و 

تشغيل مراكز التحاليل الطبيه  3- اداره و تشغيل المستشفيات و المراكز و المنشات الطبيه بكافه انواعها و 

تخصصاتها  بجهة محافظة الجيزة الشقة رقم 12 بالدور الول المتكرر بالعقار رقم 9 شارع شهاب - المهندسين - 

الجيزة

18 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها   قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    22588 ورقم قيد   133571   فرعى  عن 1-اجراء التحاليل الطبيه  2-اداره و 

تشغيل مراكز التحاليل الطبيه  3- اداره و تشغيل المستشفيات و المراكز و المنشات الطبيه بكافه انواعها و 

تخصصاتها  بجهة محافظة الجيزة المكتب الدارى رقم 1 بالدور الرضى - بالعقار رقم 22 شارع انس بن مالك 

- المهندسين -الجيزة

19 - عصام عبد العزيز محمد حسين وشركاة   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    22662 ورقم قيد   

233105   فرعى  عن اصبح كوافير رجالي  بجهة محافظة الجيزة محلين ارقام 40 و 42 بالدور الرضى 

بمشروع جمجوم الكائن بمدخل المتميز شرق سوميد - السادس من اكتوبر

20 - عصام عبد العزيز محمد حسين وشركاة   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    22668 ورقم قيد   

233105   فرعى  عن اصبح كوافير رجالي  بجهة محافظة الجيزة محلين الدور الرضى ارقام 8 و 9 بمول 

هيلز التجارى مدينة الخمائل - السادس من اكتوبر

21 - سماح احمد سيد حسني وشريكها   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    22791 ورقم قيد   240678   

فرعى  عن مقاولت عامة وتوريدات وتركيب شبكات الغاز  بجهة محافظة الجيزة 6 ش محمد عبده من ارض 

الجمعيه امبابه شقه رقم 4

22 - الفنار للمقاولت العامة والتوريدات   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    22791 ورقم قيد   

240678   فرعى  عن مقاولت عامة وتوريدات وتركيب شبكات الغاز  بجهة محافظة الجيزة 6 ش محمد عبده 

من ارض الجمعيه امبابه شقه رقم 4

23 - باور تريد   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    23045 ورقم قيد   191163   فرعى  عن اضاف/ 

التوريدات العموميه والمقاولت العامه  بجهة محافظة الجيزة 26ش الظافر متفرع من شارع الهرم
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 محو - شطب

1 - عبدالحليم السيد عبدالحليم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   78843 قيد فى 13-04-1988 برقم ايداع  

3348 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

2 - على حسين على عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98351 قيد فى 02-04-1994 برقم ايداع  2354 

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

3 - اصبح  منير صبرى منير بخيت جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   166772 قيد فى 09-04-2005 برقم 

ايداع  4844 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

4 - احمد صابر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   188230 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع  7380 

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

5 - سحر محسن عبده حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   196949 قيد فى 19-10-2009 برقم ايداع  14827 

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

6 - عبد ا امين يوسف الدميرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   222589 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع  

12762 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

7 - محسن عبدا محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   130671 قيد فى 07-10-1999 برقم ايداع  11750 

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

8 - خالد عبد المرضى عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   138394 قيد فى 21-11-2000 برقم ايداع  

13749 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

9 - ناصر عبد الحميد فرج مجاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138663 قيد فى 10-12-2000 برقم ايداع  

14330 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

10 - احمد سعيد محمود شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   149651 قيد فى 09-10-2002 برقم ايداع  

11175 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

11 - صيدلية د0 محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   164780 قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع  

5669 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

12 - صيدلية د اشرف برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   197649 قيد فى 10-11-2009 برقم ايداع  

16502 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

13 - عمرو عبدا محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   203795 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع  

11083 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

14 - نعمه محمد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   215798 قيد فى 09-10-2011 برقم ايداع  

17641 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

15 - نورهان امام مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   220598 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع  

5336 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

16 - ضياء الدين سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   226825 قيد فى 22-10-2012 برقم ايداع  19625 

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

17 - حسين محمد عبد اللطيف عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   237070 قيد فى 11-07-2016 برقم 

ايداع  9318 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

18 - مصطفى حسين سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   239858 قيد فى 13-08-2017 برقم ايداع  

11997 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

19 - محمد اشرف حسن بهجت احمد المليجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   240985 قيد فى 08-01-2018 برقم 

ايداع  288 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

20 - الء محمد الغزالي عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   245479 قيد فى 07-02-2019 برقم 

ايداع  1822 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

21 - محمد يحيى عويس خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   59994 قيد فى 15-02-1983 برقم ايداع  980 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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22 - حفنى على احمد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   88417 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع  14418 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

23 - رفعت سيد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   177229 قيد فى 14-05-2006 برقم ايداع  7118 

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

24 - اشرف صابر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   200098 قيد فى 11-02-2010 برقم ايداع  2482 

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

25 - فريد خلف فريد باسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   214630 قيد فى 23-08-2011 برقم ايداع  14954 

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

26 - نجاح عمر تهامى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   221745 قيد فى 26-04-2012 برقم ايداع  

8244 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

27 - على عبد السميع يوسف رشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   228979 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع  

4133 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

28 - نجاح عمر تهامى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   245149 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع  

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

29 - محمود خليفه عبدالمجيد حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   249422 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع  

16509 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

30 - علء الدين محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   84075 قيد فى 19-10-1989 برقم ايداع  7262 

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

31 - رمضان جمال رياض مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   180835 قيد فى 23-08-2006 برقم ايداع  

14352 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

32 - ياسر محمد كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   193890 قيد فى 16-06-2009 برقم ايداع  7930 

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

33 - محمد السيد عبد النبى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   209329 قيد فى 06-02-2011 برقم ايداع  

1898 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

34 - سيد صابر محمد عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   215758 قيد فى 05-10-2011 برقم ايداع  

17534 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - اسامه حسين حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   94943 قيد فى 18-02-1993 برقم ايداع  1182 وفى 

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

36 - عبدالعظيم عراقى عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   118108 قيد فى 28-12-1997 برقم ايداع  

16578 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

37 - احمد هليل عبد الحليم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   188646 قيد فى 08-05-2007 برقم ايداع  

8055 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

38 - ميلد عجايبى عيسى فام  تاجر فرد سبق قيده برقم   192968 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  1363 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

39 - بيشوى رمسيس حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   193427 قيد فى 28-05-2009 برقم ايداع  

6740 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

40 - عزت محمد مير على  تاجر فرد سبق قيده برقم   209211 قيد فى 24-01-2011 برقم ايداع  1632 

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

41 - وليد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   213106 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع  11567 

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

42 - احمد هليل عبد الحليم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   225599 قيد فى 17-09-2012 برقم ايداع  

16888 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

43 - سيد احمد على عبد النبى على عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   226311 قيد فى 07-10-2012 برقم 

ايداع  18391 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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44 - الشعار لتجارة وتوريد مواد بناء عمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   226881 قيد فى 2012-10-21 

برقم ايداع  19538 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

45 - عزه محمود رشدى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   237845 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع  0 وفى 

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

46 - عز ابو المجد عمران عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   240590 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع  

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

47 - محمد خيرت سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   118879 قيد فى 12-02-1998 برقم ايداع  1629 

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

48 - رافى جميل عبد الجليل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   126080 قيد فى 21-02-1999 برقم ايداع  

1821 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

49 - الهوارى للستيراد والتوكيلت التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم   151370 قيد فى 26-01-2003 برقم 

ايداع  1030 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

50 - تامر محمد طه برجل  تاجر فرد سبق قيده برقم   154556 قيد فى 02-08-2003 برقم ايداع  8150 

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

51 - ايناس باسيلى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   166465 قيد فى 26-03-2005 برقم ايداع  4235 وفى 

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

52 - سامى احمد يعقوب عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   173929 قيد فى 26-01-2006 برقم ايداع  

1029 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

53 - احمد محمود عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   174537 قيد فى 16-02-2006 برقم ايداع  

2177 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

54 - محمد ابراهيم محمد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   195096 قيد فى 29-07-2009 برقم ايداع  

10541 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

55 - يحيى على سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   204566 قيد فى 18-07-2010 برقم ايداع  12904 

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

56 - مصطفى متولى محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   222281 قيد فى 14-05-2012 برقم ايداع  

9464 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

57 - ابراهيم عبد الرازق سيد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   227168 قيد فى 01-11-2012 برقم ايداع  

20203 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

58 - محمود اسعد عبد الجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   242924 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع  

13138 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

59 - احمد عادل سيد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   243868 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  16051 

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

60 - محمد عبد العدل عبد القدوس ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   250167 قيد فى 12-01-2021 برقم 

ايداع  3640 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

61 - محمد على حسن شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80669 قيد فى 03-11-1988 برقم ايداع  7820 

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

62 - حسام الدين حلمى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   148634 قيد فى 11-08-2002 برقم ايداع  8827 

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

63 - عصام عربى عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   165971 قيد فى 07-03-2005 برقم ايداع  

3221 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   170377 قيد فى 28-08-2005 برقم ايداع  11954 وفى 

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

65 - اصبح رضا كرياكو بسطا قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   170574 قيد فى 05-09-2005 برقم ايداع  

12225 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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66 - تامر ناشد لبيب صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   171920 قيد فى 01-11-2005 برقم ايداع  14880 

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

67 - سعيد محمد السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   188788 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع  8660 

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

68 - اكرم اسامه مصطفى الشلقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   198929 قيد فى 31-12-2009 برقم ايداع  

20021 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

69 - مصطفى حفظى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   212082 قيد فى 26-05-2011 برقم ايداع  

8482 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

70 - غادة احمد الحسينى مرسى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   225253 قيد فى 06-09-2012 برقم ايداع  

16089 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

71 - طارق عطيه عيسي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   232729 قيد فى 07-09-2014 برقم ايداع  

9717 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

72 - مريم عزت رياض عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   245542 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع  

2046 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

73 - رومانى لبيب كامل مشرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   249836 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع  

11978 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

74 - احمد سيدعبد العزيز عزو  تاجر فرد سبق قيده برقم   62681 قيد فى 11-12-1983 برقم ايداع  7244 

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

75 - ناصر سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   83774 قيد فى 17-09-1989 برقم ايداع  6458 

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

76 - جمال الدين محمود عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84380 قيد فى 18-11-1989 برقم ايداع  

8190 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

77 - يحيى عبدالمجيد عبدالبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   124728 قيد فى 02-12-1998 برقم ايداع  

15010 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

78 - ابو العل للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   179973 قيد فى 27-07-2006 برقم ايداع  12732 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

79 - على عبد ا محمود عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   200917 قيد فى 10-03-2010 برقم ايداع  

4454 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

80 - ربيع مجاهد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   202566 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  15690 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو اللغاء الرئيسى الخر

81 - الصغير نور الصغير اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   231297 قيد فى 16-02-2014 برقم ايداع  

1645 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

82 - على عزيز على حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   241505 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع  3447 

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

83 - ايريني صبحي عبدالملك فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   247278 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع  

10491 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

84 - احمد هلل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   44068 قيد فى 21-12-1983 برقم ايداع  7446 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

85 - احمد هلل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   44068 قيد فى 16-03-1978 برقم ايداع  1241 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

86 - محمد رشاد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   65299 قيد فى 18-12-1984 برقم ايداع  7234 

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

87 - احمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   94042 قيد فى 14-11-1992 برقم ايداع  7894 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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88 - جزارة حمدى بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   118977 قيد فى 17-02-1998 برقم ايداع  1858 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

89 - محمد عبد الباقى عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   134232 قيد فى 19-04-2000 برقم ايداع  

4498 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

90 - أحمد ابراهيم محمد منصور عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   138454 قيد فى 26-11-2000 برقم ايداع  

13882 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

91 - كارم صلح مصطفى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   176772 قيد فى 02-05-2006 برقم ايداع  

6209 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

92 - سهير المرشدى عبد الجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   177843 قيد فى 29-05-2006 برقم ايداع  

8615 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

93 - انتصار بركات عبد المحسن بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   198778 قيد فى 27-12-2009 برقم 

ايداع  19085 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

94 - كامل عثمان حسنين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   205587 قيد فى 30-08-2010 برقم ايداع  

15804 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

95 - اشرف ابراهيم مصطفى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   212856 قيد فى 20-06-2011 برقم ايداع  

10933 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

96 - كمال متي شاكر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   213386 قيد فى 06-07-2011 برقم ايداع  12138 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

97 - ماهر مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   219418 قيد فى 12-02-2012 برقم ايداع  

2833 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

98 - حلمى محمد على جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   226046 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع  

17817 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

99 - محمود عبد الحى عامر ابو عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   227444 قيد فى 12-11-2012 برقم ايداع  

20822 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

100 - الزيدى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   54968 قيد فى 28-09-1981 برقم ايداع  5957 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

101 - صلح سعد حسن قطب هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94511 قيد فى 30-12-1992 برقم ايداع  

9303 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

102 - ماجد طه محمد محمد ابو خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   169957 قيد فى 14-08-2005 برقم ايداع  

11185 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

103 - عطيات يحيى عبد الغنى عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   182441 قيد فى 17-10-2006 برقم 

ايداع  17438 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

104 - امير عبد المحسن سيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   185761 قيد فى 15-02-2007 برقم ايداع  

2517 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

105 - صلح محمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192651 قيد فى 04-05-2009 برقم ايداع  

4987 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

106 - ممدوح خليفه احمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   195931 قيد فى 31-08-2009 برقم ايداع  

12405 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

107 - محمد عبد المقصود محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   218015 قيد فى 22-12-2011 برقم 

ايداع  22637 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

108 - ايمن سامى عزيز رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   239969 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع  

13234 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

109 - سعاد ماهر عبدالصبور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   242280 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع  

8811 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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110 - محمد ابراهيم عبدالعليم سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   246425 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع  

6291 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

111 - حسام محمد صلح الدين حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58265 قيد فى 15-08-1982 برقم ايداع  

6750 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

112 - رفيق عدلى باخوم بسادة  تاجر فرد سبق قيده برقم   137463 قيد فى 02-10-2000 برقم ايداع  

11694 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

113 - عبد المطلب فرج عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   151411 قيد فى 29-01-2003 برقم ايداع  

1142 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

114 - امانى ناشد مهاود جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   168815 قيد فى 02-07-2005 برقم ايداع  

8927 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

115 - مهران خليفه مهران احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   210880 قيد فى 18-04-2011 برقم ايداع  

5693 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

116 - محمد عوض سيد سالم الجاكي  تاجر فرد سبق قيده برقم   245826 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع  

3235 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

117 - احمد سعيد محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   246335 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع  5808 

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

118 - لولى حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   84145 قيد فى 26-10-1989 برقم ايداع  7475 وفى 

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

119 - صيدليه د نيفين  تاجر فرد سبق قيده برقم   205144 قيد فى 08-08-2010 برقم ايداع  14239 وفى 

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

120 - عمرو سعيد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   220924 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع  

6234 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

121 - يوسف بهنان سليمان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   223052 قيد فى 05-06-2012 برقم ايداع  

11036 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

122 - مصطفى حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   230669 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع  

12229 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

123 - الفخرانى للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90640 قيد فى 19-09-1991 برقم ايداع  7144 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

124 - مكتبة منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   91385 قيد فى 07-12-1991 برقم ايداع  9028 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

125 - ناهد سيد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   116823 قيد فى 01-11-1997 برقم ايداع  13577 وفى 

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

126 - يحيى عبد الفتاح عباس شرباش  تاجر فرد سبق قيده برقم   168084 قيد فى 01-06-2005 برقم ايداع  

7666 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

127 - فاروق فتحى عبد السلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   177874 قيد فى 30-05-2006 برقم ايداع  

8671 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

128 - ابراهيم هلل محمود خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   200203 قيد فى 16-02-2010 برقم ايداع  

2741 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

129 - الحسين سيد على احمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   212782 قيد فى 19-06-2011 برقم ايداع  

10275 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

130 - ملك نظير وهبه ا اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   244923 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع  

19125 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

131 - شوقي حسني ابراهيم بدروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   245080 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع  

33 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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132 - عبدالباسط عبد العزيز عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   79008 قيد فى 27-04-1988 برقم ايداع  

3741 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

133 - اضافه امين ميديكال  تاجر فرد سبق قيده برقم   138561 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  4259 

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

134 - طاهر جمعة عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   149802 قيد فى 11-10-2002 برقم ايداع  

11531 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

135 - ازياء محمد نجيب محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152843 قيد فى 29-04-2003 برقم ايداع  

4434 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

136 - محمد مبارك عبد الرسول يمنى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   208593 قيد فى 

02-01-2011 برقم ايداع  70 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

137 - احمد سعيد ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   209708 قيد فى 28-02-2011 برقم ايداع  

2738 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

138 - احمد حسن محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   240291 قيد فى 26-10-2017 برقم ايداع  

0 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

139 - محمد عبد الفتاح محمد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   161311 قيد فى 31-07-2004 برقم ايداع  

9598 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

140 - هشام رمضان حافظ عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   164360 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع  

16057 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

141 - محمد حسن عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   165138 قيد فى 01-02-2005 برقم ايداع  1380 

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

142 - نادى فهيم اسحق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   170138 قيد فى 21-08-2005 برقم ايداع  

11520 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

143 - عشرى للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم   200463 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع  

3385 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

144 - راضي عبدالعاطي خليل حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   241926 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  

6678 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو ترك التجاره

145 - وفاء سيد ابوالعل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   243410 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع  

14977 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

146 - سميه عبدالرازق عبدالرازق عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   248194 قيد فى 2019-12-16 

برقم ايداع  16316 وفى تاريخ  24-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

147 - احمد محمد عبد الرحمن الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   44933 قيد فى 20-06-1978 برقم ايداع  

3063 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

148 - عطا ا ماركت  تاجر فرد سبق قيده برقم   82952 قيد فى 12-06-1989 برقم ايداع  4282 وفى 

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

149 - نادية فوزى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   98453 قيد فى 24-07-2008 برقم ايداع  8388 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

150 - عصام محمد حمدى محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   98658 قيد فى 07-05-1994 برقم ايداع  

3232 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

151 - بركات جوده تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   135996 قيد فى 15-07-2000 برقم ايداع  

8420 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

152 - كمال سيد محمود دنيا  تاجر فرد سبق قيده برقم   143966 قيد فى 22-10-2001 برقم ايداع  11529 

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

153 - محمد عصام الدين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   151824 قيد فى 26-02-2003 برقم ايداع  

2069 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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154 - صلح كامل سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   165877 قيد فى 05-03-2005 برقم ايداع  3041 

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

155 - مركز الصيل للتصالت  تاجر فرد سبق قيده برقم   175116 قيد فى 06-03-2006 برقم ايداع  

3314 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

156 - عبد الحميد احمد عبد الحافظ العياط  تاجر فرد سبق قيده برقم   199570 قيد فى 24-01-2010 برقم 

ايداع  1267 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

157 - محمد السيد فرحان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   205847 قيد فى 13-09-2010 برقم ايداع  

16356 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

158 - اسامه عبد البديع عباس اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   205984 قيد فى 21-09-2010 برقم 

ايداع  16767 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

159 - محمد ربيع على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   206340 قيد فى 05-10-2010 برقم ايداع  17439 

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

160 - طارق جمال احمد شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   226653 قيد فى 15-10-2012 برقم ايداع  

190117 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

161 - رزق الريس خلف عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   233807 قيد فى 05-02-2015 برقم ايداع  0 

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

162 - جان اشرف محروس شرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   250151 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع  

124 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

163 - السيد انور مدبولى امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   250361 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع  3448 

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

164 - حسام الدين محب السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   250789 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

1656 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

165 - عزه حسين محمد سرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   161248 قيد فى 27-07-2004 برقم ايداع  9480 

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

166 - عبد الرحيم حسان عبد الفتاح شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   161505 قيد فى 19-05-2021 برقم 

ايداع  5972 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

167 - محمد احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   173228 قيد فى 26-12-2005 برقم ايداع  17551 وفى 

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

168 - سعده مفتاح ابراهيم مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   176118 قيد فى 06-04-2006 برقم ايداع  

5322 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

169 - مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال على على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   184838 قيد فى 

17-01-2007 برقم ايداع  566 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

170 - محمود ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201310 قيد فى 24-03-2010 برقم ايداع  

5468 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

171 - امجد رضاء صالح شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   212284 قيد فى 02-06-2011 برقم ايداع  

9014 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك لتجاره

172 - عوض محمد عوض محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   215732 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  

10752 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء رئيسي اخر

173 - زينب محمد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   229797 قيد فى 26-08-2013 برقم ايداع  

8948 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

174 - أسامه جمال موسي عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   232658 قيد فى 25-08-2014 برقم ايداع  

9237 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

175 - علء ابراهيم جلل الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   234772 قيد فى 06-07-2015 برقم ايداع  

8561 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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176 - حماده محروس على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   249059 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  

11705 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

177 - يحي مرسي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   251288 قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع  1556738 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك للغاء الفرع

178 - محمد عباس محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   59957 قيد فى 09-02-1983 برقم ايداع  877 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

179 - مجدى محمد يحيى عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   85356 قيد فى 22-02-1990 برقم ايداع  

1471 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

180 - محمود محمد محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   183509 قيد فى 27-11-2006 برقم ايداع  

19452 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

181 - وليد محرم اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   188807 قيد فى 22-05-2007 برقم ايداع  

8778 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

182 - وائل عبد العال سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   199714 قيد فى 28-01-2010 برقم ايداع  

1561 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

183 - هبه عدلى عزيز اومانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   202468 قيد فى 06-05-2010 برقم ايداع  

8058 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

184 - سلطان للجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   61493 قيد فى 20-07-1983 برقم ايداع  

4399 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

185 - ثريا عبد الحليم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   146609 قيد فى 20-04-2002 برقم ايداع  

4162 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

186 - عمر محمد محمود حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   179232 قيد فى 04-07-2006 برقم ايداع  

11339 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

187 - مكتب الحبشى كولد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197040 قيد فى 21-10-2009 برقم ايداع  15039 

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

188 - اشرف محمد حبشى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   197040 قيد فى 24-01-2012 برقم ايداع  

1739 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

189 - مدحت المير نمر زكى حلمى عوض حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   203491 قيد فى 

08-06-2010 برقم ايداع  10356 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجاره

190 - محمود سعيد بيومى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   205521 قيد فى 25-08-2010 برقم ايداع  

15623 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

191 - سامح رمضان محمد ابو العينين  تاجر فرد سبق قيده برقم   209500 قيد فى 14-02-2011 برقم ايداع  

2267 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

192 - مصطفى محروس عبد الحليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   215602 قيد فى 29-09-2011 برقم 

ايداع  17217 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

193 - تامر نعيم جورج نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   225380 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع  3430 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

194 - مسيحه جرجس مسيحه اسحاق  تاجر فرد سبق قيده برقم   226610 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  

3303 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

195 - محمد جمعه عبد الرازق على  تاجر فرد سبق قيده برقم   227736 قيد فى 20-11-2012 برقم ايداع  

214785 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

196 - اصبح الجمال لمتعهد نقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   229992 قيد فى 05-09-2013 برقم ايداع  

9442 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

197 - بهاء عبد الباسط نصحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   238208 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع  

18051 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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198 - محمد عبد العليم طه مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   245577 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع  

2177 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

199 - عمرو علي صبحي سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   245751 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع  

2928 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

200 - احمد عبد الحميد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   248905 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع  

4524 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

201 - محمد على عبد ا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   66642 قيد فى 01-06-1985 برقم ايداع  

3555 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

202 - زكيه محمد عبد السميع مرك  تاجر فرد سبق قيده برقم   186388 قيد فى 06-03-2007 برقم ايداع  

3726 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

203 - محمود بيومى على جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   208950 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع  

987 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

204 - اسامه احمد شحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   212763 قيد فى 16-06-2011 برقم ايداع  

10233 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

205 - صبرى محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   213586 قيد فى 12-07-2011 برقم ايداع  12589 

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

206 - مكتب متعهد نقل عمال خليفه محمد جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   220072 قيد فى 

01-03-2012 برقم ايداع  4308 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

207 - اسحاق نصحى اسكندر تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   231534 قيد فى 20-03-2014 برقم ايداع  

3257 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

208 - عصام رضا فتحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   238291 قيد فى 12-01-2017 برقم ايداع  529 

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

209 - سامر فايز واصف عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   248071 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع  

15429 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - عطيه احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   74113 قيد فى 21-05-1987 برقم ايداع   3909 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - جيهان شوقى زكى عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   236230 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع   

2963 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

3 - حنفى حلوى امام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   102722 قيد فى 12-06-1995 برقم ايداع   5415 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - محمد سعد سيد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   236276 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع   1298 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

5 - مروة جلل عبد القدوس ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   250199 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع   

797 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - وليد محمد عز الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   197744 قيد فى 12-11-2009 برقم ايداع   

16689 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - رجب فؤاد عبد العزيز عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   208656 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع   

264 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - سلمه عبد العزيز صالح على تاجر فرد سبق قيده برقم   226661 قيد فى 15-10-2012 برقم ايداع   

19130 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

9 - عبد ا على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   154280 قيد فى 16-07-2003 برقم ايداع   7586 فى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - اشرف فتحى عبد العاطى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   212163 قيد فى 30-05-2011 برقم ايداع   

8706 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - ثروت عمر عبد المعبود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   212215 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع   

8838 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - شعبان حسين عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   212847 قيد فى 20-06-2011 برقم ايداع   

10915 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - ناهد عبدا سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   223003 قيد فى 04-06-2012 برقم ايداع   10908 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - رافت كمال فتحى نصيف تاجر فرد سبق قيده برقم   226156 قيد فى 02-10-2012 برقم ايداع   

18054 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - اسامه محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   229841 قيد فى 28-08-2013 برقم ايداع   9061 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمد عبد ا محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   244044 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع   

16531 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - احمد فؤاد محمد السيد شقره تاجر فرد سبق قيده برقم   215342 قيد فى 22-09-2011 برقم ايداع   

16569 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

18 - عبير على محمود عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   198944 قيد فى 26-05-2010 برقم ايداع   

9508 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

19 - ياسر محمد عبد الدايم على تاجر فرد سبق قيده برقم   238917 قيد فى 03-04-2017 برقم ايداع   

5210 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - ايمن زخاري قاعود بباوي تاجر فرد سبق قيده برقم   250397 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع   

4016 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - عبدالعزيز عبداللطيف محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   244273 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع   

17178 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000
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22 - عبدا ابراهيم محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   244499 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع   

17593 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - محمد عبدالمقصود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   114139 قيد فى 24-06-1997 برقم ايداع   7379 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - ممدوح فهمى سيد جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   237427 قيد فى 30-08-2016 برقم ايداع   0 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - احمد شوكت عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   119816 قيد فى 28-03-1998 برقم ايداع   3675 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

26 - عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   164843 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع   

746 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - ايمان رجب محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   189481 قيد فى 13-09-2007 برقم ايداع   

13398 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - بسام عرابي شنشانه عثمان عرابي تاجر فرد سبق قيده برقم   241434 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع   

3141 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - كريمة صبرى عبده صابر تاجر فرد سبق قيده برقم   154678 قيد فى 06-08-2003 برقم ايداع   

8398 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

30 - احمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   72764 قيد فى 21-01-1987 برقم ايداع   620 فى تاريخ  

20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

31 - )شاهين كافية ( تاجر فرد سبق قيده برقم   72764 قيد فى 21-01-1987 برقم ايداع   620 فى تاريخ  

20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

32 - فهمي عبيد فواز قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   233341 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع   13441 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - اسلم رضى سعد ابو حمود تاجر فرد سبق قيده برقم   240130 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع   

14751 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

34 - احمد حسين احمد حماد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   242630 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع   

11414 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - منير عياد عازر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   248646 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع   2271 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - محمد احمد على عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   184633 قيد فى 08-01-2007 برقم ايداع   

118 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - عبد الخالق حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   206615 قيد فى 14-10-2010 برقم ايداع   18067 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

38 - اصبح- هانى صلح الدين معوض على كساب تاجر فرد سبق قيده برقم   219638 قيد فى 

19-02-2012 برقم ايداع   3368 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

16,000,000.000

39 - شيماء طارق عبد الحميد كمال مصطفي بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم   237009 قيد فى 

27-06-2016 برقم ايداع   8997 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

40 - اصبح شاهين للمنتجات الخرسانيه والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   197775 قيد فى 2009-11-15 

برقم ايداع   16754 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

41 - اشرف محمود سنهابى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   206228 قيد فى 30-09-2010 برقم ايداع   

17385 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

42 - احمد عثمان وهبه عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   233182 قيد فى 09-11-2014 برقم ايداع   

12311 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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43 - غريب السيد محمود صبره تاجر فرد سبق قيده برقم   245211 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع   702 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

44 - هداية حمدي عبد الوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   188177 قيد فى 24-04-2007 برقم ايداع   

7291 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - حاتم عبد الكريم حامد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   209196 قيد فى 24-01-2011 برقم ايداع   

1595 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - عطيه احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    74113 قيد فى 21-05-1987 برقم ايداع    3909 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش كمال وهبه الخولي م غ امبابه

2 - حنفى حلوى امام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    102722 قيد فى 12-06-1995 برقم ايداع    5415 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 61 ش حنفي الحلو من المدينه 

المنوره من الثلثيني العمرانيه

3 - محمد شحاته عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    106982 قيد فى 21-05-1996 برقم ايداع    4592 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان 1212 زهراء مدينة 

نصر

4 - صيدليه د. محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    164780 قيد فى 12-01-2005 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 81شارع مسجد الهدى امام 

مسجد الهدى _منشاه البكارى _فيصل مع الغاؤه

5 - صيدليه د. محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    164780 قيد فى 12-01-2005 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ش الوحدة المجعه امام 

مسجد النور منشاة البكارى فيصل

6 - صيدلية د0 محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    164780 قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع    

5669 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 81 شارع مسجد الهدى امام 

مسجد الهدى _منشاه البكارى _فيصل مع الغاؤه

7 - صابر ابراهيم محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    231917 قيد فى 13-05-2014 برقم ايداع    

5278 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع سيدي القداح من ش الطف 

البحر العظم

8 - احمد السيد قنديل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    219683 قيد فى 20-02-2012 برقم ايداع    3468 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 56 ش 17 السوق الغربي مدينه 

التحرير امبابه

9 - احمد السيد قنديل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    219683 قيد فى 20-02-2012 برقم ايداع    3468 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 65  ش 17 السوق الغربي مدينه التحرير 

امبابه

10 - السيسى للتوكيلت التجارية تاجر فرد سبق قيده برقم    231470 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع    

2802 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 4 ش القوميه العربيه - 

امبابه

11 - احمد سيف الدين فرج البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    245119 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

237 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 101 ش 9 الدور 3

12 - حفنى على احمد مطر تاجر فرد سبق قيده برقم    88417 قيد فى 02-01-1991 برقم ايداع    540 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  بالعنوان / الكداية على ترعة 

اطفيح - الجيزة بنشاط- مزرعة تسمين مواشى

13 - سعيد عمر السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    212567 قيد فى 12-06-2011 برقم ايداع    9729 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ ش 7 متر ارض محمود شاهين 

بجوار مسجد المدينة المنوره - المنصوريه منشأة القناطر - الجيزة

14 - محمود خليفه عبدالمجيد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم    249422 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

8039 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان /  ام دينار 

الطريق العمومي منشاه القناطر

15 - الجميل محمود احمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    120444 قيد فى 07-05-1998 برقم ايداع    

5096 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الكيلو 72 طريق مصر اسكندريه 

الصحراوي خارج زمام بني سلمه منشاه القناطر
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16 - خالد محمود عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    124689 قيد فى 01-12-1998 برقم ايداع    

14930 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 16 شارع اسامة ابو 

عميرة حسن محمد -فيصل

17 - علء زغلول عبد الباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    167509 قيد فى 10-05-2005 برقم ايداع    

6265 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 29 شارع مصرف حموده - مشعل 

- الهرم - الدور الرضي

18 - حسن محمد ياسين كرار تاجر فرد سبق قيده برقم    188298 قيد فى 29-04-2007 برقم ايداع    

7506 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 53 ش عباس رياض 

الكوم الخضر

19 - محمد زكريا محمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    234636 قيد فى 11-06-2015 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 7 عمارات البترول - العجوزه

20 - محمد عبد ا محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    244044 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع    

16531 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نكل ش خلف المرور مركز 

منشاه القناطر

21 - مهدى عبد الحميد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    178169 قيد فى 06-06-2006 برقم ايداع    

9237 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 351ن حدائق الهرام ش الخزان 

البوابه الرابعه الهرم

22 - مهدى عبد الحميد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    178169 قيد فى 06-06-2006 برقم ايداع    

9237 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 و البوابه الثانيه القديمه هضبه 

الهرام الهرم

23 - مهدى عبد الحميد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    178169 قيد فى 06-06-2006 برقم ايداع    

9237 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش مصرف اللبيني من ش 

المجزر اللي العمرانيه

24 - ميلد عجايبى عيسى فام تاجر فرد سبق قيده برقم    192968 قيد فى 13-05-2009 برقم ايداع    

5661 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر بالعنوان /1

شارع عوض خلف من شارع ابناء سوهاج شارع المسابك-الوراق

25 - عمرو عمر احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    194576 قيد فى 08-07-2009 برقم ايداع    

9449 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / رقم 122 من 15 بحوض 

المايه القبليه رقم 7 ناحيه البطران العمرانيه

26 - حمدى محمود احمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    225938 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع    

17582 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

27 - حمدى محمود احمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    225938 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع    

17593 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

28 - اصبح حمدى محمود احمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    225938 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع    

17581 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 3 جامعة 

الدول العربية محل رقم 106

29 - اصبح حمدى محمود احمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    225938 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع    

17581 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 3 جامعة 

الدول العربية محل رقم 201

30 - ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم    247635 قيد فى 30-09-2019 برقم 

ايداع    12507 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 139 ش طلعت 

حرب من مدينه العمال امبابه

31 - صيدليه د \وليد تاجر فرد سبق قيده برقم    162119 قيد فى 06-09-2004 برقم ايداع    11265 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ش داير البلد كفر حكيم مركز كرداسه
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32 - فتحى لتوريد المحاصيل الزراعيه والمواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    153895 قيد فى 

25-06-2003 برقم ايداع    6736 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش 

2 عبد ا عبد الحميد طريق كفر طهرمس فيصل

33 - صيدليه محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    173313 قيد فى 28-12-2005 برقم ايداع    17703 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع محمد السباعي من ش دولسي 

البراجيل

34 - ربيع مجاهد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    202566 قيد فى 10-05-2010 برقم ايداع    8282 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر بالعنوان 6 بزمام ناحيه ابو 

رواش امبابه

35 - ربيع مجاهد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    202566 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع    15690 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر بالعنوان 6 بزمام ناحيه 

ابو رواش امبابه

36 - اندرو عادل وهبه غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    240490 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    

17242 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 21 شارع يوسف محمد 

يوسف - المساحه - ارض اللواء - فيصل

37 - عبد الفتاح محمد عبد الفتاح السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    236335 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    

3751 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 58 ش المدرسه القديمه 

من ش الحريه بشتيل - اوسيم

38 - عبدا ابراهيم محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    244499 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

17593 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 20 ش احمد الشاطورى

39 - طارق فؤاد بنيامين حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    238241 قيد فى 02-01-2017 برقم ايداع    72 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محطه وقود شل اوت علي محور 26 

يوليو امام موا الصفوه قسم الشيخ زايد

40 - احمد شوكت عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    119816 قيد فى 28-03-1998 برقم ايداع    3675 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /4 ش الزهور من ش ابو زيد 

العشرين - فيصل

41 - احمد شوكت عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    119816 قيد فى 28-03-1998 برقم ايداع    3675 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش فتحى الشيمى من ش ابو زيد من 

العشرين فيصل

42 - ايمن محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    177963 قيد فى 31-05-2006 برقم ايداع    8828 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 3 ش بهجت من ش الوحده امبابه

43 - طارق عبد الفتاح عبد الحليم حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم    224376 قيد فى 01-08-2012 برقم 

ايداع    14264 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 234سوق الجمله 

عنبر 4-6 اكتوبر

44 - بسام عرابي شنشانه عثمان عرابي تاجر فرد سبق قيده برقم    241434 قيد فى 22-02-2018 برقم 

ايداع    3141 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 24 ش مصطفى 

عبد المؤمن - مطار امبابه

45 - شيماء سيد رمضان عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    242051 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    

7498 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 21 شارع محمود محمد 

من الوحده الصحيه - وراق العرب

46 - اشرف محمد سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم    119989 قيد فى 05-04-1998 برقم ايداع    4064 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شارع ناهيا العمومى - ناهيا البلد 

بجوار جامع ابو سنه مركز كرداسة - الجيزة
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47 - نصر الدين محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    121723 قيد فى 09-07-1998 برقم ايداع    8029 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 4 ش محمود حربي من اللبيني 

فيصل

48 - سامح محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    133150 قيد فى 20-02-2000 برقم ايداع    2012 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /15 ب ش صلح الدين كيت كات 

امبابه

49 - محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    151695 قيد فى 19-02-2003 برقم ايداع    1781 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش الفردوس كورنيش النيل وراق

50 - علء عبد الفضيل عواد عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم    186586 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع    

4155 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 27 ش ترعه عبدالعال 

ناصيه محمود حسن اسماعيل بولق الدكرور

51 - صيدليه ايهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    126188 قيد فى 24-02-1999 برقم ايداع    2049 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 29 ش محمد على منصور من ش 

الصفطاوى خلف مساكن البراجيل

52 - اضافه امين ميديكال تاجر فرد سبق قيده برقم    138561 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    4259 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

53 - صيدلية الدكتور أمين تاجر فرد سبق قيده برقم    138561 قيد فى 03-12-2000 برقم ايداع    14118 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر 3 ش النويشي ام 

المصريين

54 - احمد محمد سامى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    238292 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع    531 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / المعتمديه الطريق البيض بجوار 

مطعم مندي السلطان

55 - مصطفى محمود كمال عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    238787 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع    

3998 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 75 ش ترسا الهرم

56 - حسام سيد عبد الخالق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    204111 قيد فى 30-06-2010 برقم ايداع    

11830 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع الكائن 35 شارع 

جامعه الدول شقه 6 _الدور الول _الجيزة

57 - حسام سيد عبد الخالق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    204111 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع    

9722 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

58 - عبد الخالق حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    206615 قيد فى 14-10-2010 برقم ايداع    

18067 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح شارع الرشاح بجوار 

مسجد الصالحين ميت قادوس المنوات

59 - اصبح  عبدا الحسيني محمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم    207737 قيد فى 29-11-2010 برقم 

ايداع    20716 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 206العنوان  

شقه أ وان القطاميه قسم المقطم القاهره

60 - مرسي ابو المعاطي مرسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    230438 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع    

12294 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

61 - مرسي ابو المعاطي مرسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    230438 قيد فى 30-09-2013 برقم ايداع    

10606 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان 1 شارع احمد 

سعيد المريوطيه فيصل

62 - مرسي ابو المعاطي مرسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    230438 قيد فى 30-09-2013 برقم ايداع    

10606 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسى الخر الكائن 1 

شارع احمد سعيد المريوطيه بنشاط بيع كاوتش
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63 - ناديه فوزى عباس تليمة تاجر فرد سبق قيده برقم    98453 قيد فى 11-04-1994 برقم ايداع    2635 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء شارع صلح الدين بجوار مسجد 

بطيخ اوسيم بنشاط / حبوب وقشور علفة براس مال )500( خمسمائة جنيها مصريا بالشركة

64 - نادية فوزى عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    98453 قيد فى 24-07-2008 برقم ايداع    8388 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء شارع صلح الدين بجوار مسجد بطيخ 

اوسيم بنشاط / حبوب وقشور علفة براس مال )500( خمسمائة جنيها مصريا بالشركة

65 - سيد محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    132403 قيد فى 12-01-2000 برقم ايداع    298 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 37 ش الكنيسه المرقسيه

66 - قناوى امين محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    137503 قيد فى 03-10-2000 برقم ايداع    11784 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 2بلوك 9شارع جمعيه تنفيذ الحكام 

زهراء المعادى

67 - حسن مبروك حسن محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    226774 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع    

19346 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان التالى ص 3 

مجمع كرنفال الصناعى وحدة1213 قطعة 140 المنطقة الصناعية الثالثة مدينة 6 اكتوبر

68 - عبد الرحيم حسان عبد الفتاح شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    161505 قيد فى 08-08-2004 برقم 

ايداع    9996 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر  

بالعنوان / 18 ش محمد فهمى من الجمعية الزراعية  م اوسيم

69 - عبد الرحيم حسان عبد الفتاح شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    161505 قيد فى 19-05-2021 برقم 

ايداع    5972 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

70 - صيدلية الليثي تاجر فرد سبق قيده برقم    179633 قيد فى 16-07-2006 برقم ايداع    12066 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 25 ش الشهيد زكريا عبدالقوي من ش 

العمده القديم ترسا

71 - اكرم كامل محمد صالح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    203761 قيد فى 17-06-2010 برقم ايداع    

11008 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 10 شارع المأمون - 

مدينة الطلبة - العجوزة - الجيزة

72 - جمال عبد العزيز سالم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    206234 قيد فى 30-09-2010 برقم ايداع    

17399 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 20 ش سعيد الشاهد 

ميت عقبه -العجوزه

73 - محمد السيد محمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    210960 قيد فى 20-04-2011 برقم ايداع    

5914 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شارع محمد حافظ طريق 

البراجيل شارع احمد عرابى سابقا

74 - عوض محمد عوض محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    215732 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

10752 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر فى 33 شارع 

جمال عبد الناصر _ومبى _الهرم _الجيزة بنشاط معرض سيارات بسمه تجاريه القط اوتوسبيد براس مال م

75 - عوض محمد عوض محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    215732 قيد فى 04-10-2011 برقم ايداع    

17475 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر فى 33 شارع 

جمال عبد الناصر _ومبى _الهرم _الجيزة بنشاط معرض سيارات بسمه تجاريه القط اوتوسبيد براس مال م

76 - حماده محروس على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    249059 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5954 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسي الخر بالعنوان 

10 ش النور وراق العرب

77 - حماده محروس على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    249059 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5954 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ش مسجد التوبه من ش 

16 امام مسجد التوبه جزيره محمد الوراق
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78 - حماده محروس على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    249059 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5954 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ش مسجد التوبه من ش 

16 امام مسجد التوبه جزيره محمد الوراق

79 - حماده محروس على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    249059 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5954 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسي الخر بالعنوان 

10 ش النور وراق العرب

80 - حماده محروس على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    249059 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    

11705 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

81 - محمود سعد ابراهيم عيسوي تاجر فرد سبق قيده برقم    249161 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع    

6712 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / رقم 4ش عبد العزيز 

جاويش الدور الرضى شقه4 - المهندسين

82 - ناصر جلل سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    249556 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    9163 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 71 ش انور علم البراجيل اوسيم

83 - نور الهدى على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    208441 قيد فى 27-12-2010 برقم ايداع    

22425 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبج / ش اثار سقاره البدرشين

84 - خالد امين امين محمد النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم    209399 قيد فى 09-02-2011 برقم ايداع    

2047 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / نكل طريق الرهاوي 

منشتاه القناطر

85 - احمد عبد الوهاب الحصافى احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    225029 قيد فى 

30-08-2012 برقم ايداع    15640 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

غيته بلبيس

86 - مرزوق فلى مرزوق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    231135 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع    

705 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 12اصبح / شارع محمد فريد من 

ارض الجمعيه - امبابه

87 - مؤسسة معبد للجهزة الرياضية تاجر فرد سبق قيده برقم    152371 قيد فى 31-03-2003 برقم ايداع    

3386 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ رقم195 امتداد المنطقه 

الصناعيه الثالثه - مدينه 6 اكتوبر

88 - تامر نعيم جورج نعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    225380 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع    3430 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف رئيسي اخر بالعنوان 11 ش مساكن 

العرائس التعاون الهرم بنشاط توريد الدهانات

89 - تامر نعيم جورج نعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    225380 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع    16366 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف رئيسي اخر بالعنوان 11 ش مساكن 

العرائس التعاون الهرم بنشاط توريد الدهانات

90 - مسيحه جرجس مسيحه اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم    226610 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

3303 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر بالعنوان 27 ش 

مسجد الرحمن من ش دكتور محمد فؤاد سعيد عمرانيه غربيه

91 - مسيحه جرجس مسيحه اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم    226610 قيد فى 15-10-2012 برقم ايداع    

19049 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر بالعنوان 27 

ش مسجد الرحمن من ش دكتور محمد فؤاد سعيد عمرانيه غربيه

92 - ملك فلى مرزوق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    231134 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع    

704 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 34 ش عسران عبدالنعيم من عزبه 

الصعايده امبابه

93 - وائل بدري ابوالوفا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    245772 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    

3048 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 38 ش النصر خلف 

مستشفي الحميات مدينه التحرير امبابه
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94 - شريف السيد اسماعيل عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    193754 قيد فى 10-06-2009 برقم ايداع    

7575 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 44ش الخليفه من ميدان 

الساعه الطالبيه- فيصل

95 - احمد عادل عبده محمود محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم    213260 قيد فى 04-07-2011 برقم ايداع    

11899 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل نشاط رئيسي اخر بالعنوان 

شارع المقابر امتداد شارع البهواشي _اوسيم -الجيزة ليصبح / بقالة

96 - احمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    222640 قيد فى 22-05-2012 برقم ايداع    

10067 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 26 ش جامعة الدول العربية 

- المهندسين - الجيزة

97 - مهند احمد حمزه الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    243269 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

14654 وفى تاريخ  30-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 123 ز 

الثوره المعدنيه حدائق الهرام الهرم
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النشاط

1 - عطيه احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74113 قيد فى 21-05-1987 برقم ايداع    3909وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / صناعه اثاث وورشه تصنيع وتنجيد النتريهات

2 - وائل محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  163851 قيد فى 05-12-2004 برقم ايداع    15029

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع اكسسوار محمول

3 - ممدوح جلل فيصل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  223069 قيد فى 05-06-2012 برقم ايداع    

11069وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / نقل المواد البتروليه ) مازوت(

4 - محمد سيد محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  229278 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع    5906وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / استيراد السجائر اللكترونيه والسائل اللكتروني 

الخاص بالسجائر اللكتروني واستيراد الفيب

5 - جيهان شوقى زكى عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  236230 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع    

2963وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التنظيف العام الداخلي والستقبال وخدمات 

الغسيل ومايتصل بذلك من خدمات

6 - حنفى حلوى امام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102722 قيد فى 12-06-1995 برقم ايداع    5415وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / استيراد فقط

7 - احمد ايهاب حسنى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  230845 قيد فى 08-12-2013 برقم ايداع    

13338وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / التوريدات العموميه و التصدير و صيانه 

المعدات الهندسيه و الستشارات و الحلول

8 - صابر ابراهيم محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  231917 قيد فى 13-05-2014 برقم ايداع    5278

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تجهيز وحفظ اللحوم

9 - وائل محمد قرنى عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  198939 قيد فى 31-12-2009 برقم ايداع    

20040وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التوريدات العموميه

10 - رجب فؤاد عبد العزيز عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  208656 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع    

264وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / قطع غيار سيارات

11 - احمد السيد قنديل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  219683 قيد فى 20-02-2012 برقم ايداع    3468

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ بيع ملبس مستعمله

12 - احمد سيف الدين فرج البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  245119 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

237وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تطوير بمناهج تعليميه للنشاط الصلي

13 - على صابر محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  250907 قيد فى 30-08-2005 برقم ايداع    2783

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع خلطات مياه

14 - هانى معوض عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  187117 قيد فى 25-03-2007 برقم ايداع    

5182وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بلى ستيشن ) موافقة امنية رقم 294 

لسنة 2022(

15 - ايمن كمال عبد المجيد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  202426 قيد فى 04-05-2010 برقم ايداع    

7938وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال داخل المجهوريه مصر 

العربيه

16 - محمود خليفه عبدالمجيد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  249422 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

8039وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / حظيرة مواشى

17 - علء زغلول عبد الباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  167509 قيد فى 10-05-2005 برقم ايداع    

6265وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التصدير و تجاره السيارات للنفس و الغير

18 - اشرف فتحى عبد العاطى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  212163 قيد فى 30-05-2011 برقم ايداع    

8706وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / اعادة تدوير مخلفات المصانع والمعدات 

الكترونية ودخول المزادات والمناقصات وتجارة المولدات الحديدية والمستعملة وصيانتها وجمع المخلفات للحفاظ 

علي البيئة

Page 27 of 132 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 - شعبان حسين عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  212847 قيد فى 20-06-2011 برقم ايداع    

10915وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بقاله

20 - محمد زكريا محمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  234636 قيد فى 11-06-2015 برقم ايداع    0

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / بيع ملبس جاهزه رجالي

21 - محمد عبد ا محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  244044 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع    

16531وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشه نجاره

22 - خالد جابر عويس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  240400 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع    16761

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع ملبس

23 - خالد جابر عويس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  240400 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع    16761

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع ملبس

24 - محمد رزق محمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  249453 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع    

8233وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه

25 - نجاح حسن محمد عبد الشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  213270 قيد فى 04-07-2011 برقم ايداع    

1911وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال داخل جمهوريه مصر 

االعربيه

26 - عبد ا محمود عرفه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  218230 قيد فى 01-01-2012 برقم ايداع    2

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع الغذيه والمشروبات والتبغ بالجمله

27 - وليد حسن كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  243654 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع    15536

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

28 - سليمان رمسيس عدلى رسله تاجر فرد سبق قيده برقم  250849 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

3644وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع ملبس دون الملبس العسكريه

29 - نبيل عبدالمجيد محمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  117062 قيد فى 11-11-1997 برقم ايداع    

14131وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح صيانه اجهزه الكترونيه و مستلزماتها

30 - نور الدين محمود عبد العزيز حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  223600 قيد فى 27-06-2012 برقم 

ايداع    12089وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن وتوريد العمالة

31 - هاله ياسين عبدالمجيد حرب تاجر فرد سبق قيده برقم  226693 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع    

19186وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب نقل عمال

32 - ناديه محمد محمد معيوف تاجر فرد سبق قيده برقم  139766 قيد فى 18-02-2001 برقم ايداع    1807

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجارة الخردة

33 - فتحى لتوريد المحاصيل الزراعيه والمواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  153895 قيد فى 

25-06-2003 برقم ايداع    6736وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه / مغسله

34 - احمد سيف الدين فرج البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  245119 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

237وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه

35 - السيد السعدى السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  97010 قيد فى 13-11-1993 برقم ايداع    7219وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه

36 - احمد حمدى اسماعيل الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  214105 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    

13794وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط نقل عمال داخل الجمهوريه بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه

37 - حجاج عاشور حميده المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  218643 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع    

879وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / استيراد وتوريد مواتير الموتسيكلت 

والسيارات

38 - سماح مصطفى على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  227234 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع    

20341وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه
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39 - عبد الفتاح محمد عبد الفتاح السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  236335 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    

3751وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت عامه و توريدات عموميه و انشاء 

و اداره المشروعات الصغيره

40 - ربيع عبد الواحد السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  183435 قيد فى 26-11-2006 برقم ايداع    

19319وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب رحلت ونقل عمال داخل جمهورية 

مصر العربية بعد الحصول على التراخيص اللزمة

41 - صفاء مرسى عبد العال خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  224556 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع    

14625وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد كتب مدرسيه فيما عدا توريد العماله 

واصدار والصحف والمجلت والمن والحراسه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 274 

لسنه 2022

42 - احمد شوكت عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  119816 قيد فى 28-03-1998 برقم ايداع    3675وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه /  تسويق مياه غازيه و ثلج

43 - عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  164843 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع    

746وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف تدوير المخلفات

44 - ايمان رجب محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  189481 قيد فى 13-09-2007 برقم ايداع    

13398وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع ملبس جاهزه

45 - طارق عبد الفتاح عبد الحليم حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  224376 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع    

14264وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / محل بيع خضروات

46 - اصبح محمود احمد محمد المهدى عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  244070 قيد فى 2018-11-13 

برقم ايداع    16590وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريد و تركيب كل ما 

يخص التبريد و التكييف العادى و المركزى و الصاج و العوازل و مستلزماتها و توريد و تركيب و اصلح 

ومقاولت اللكتروميكانيك وصيانتها و الفاير و كاميرات المراقبه ) السلكيه و اللسلكيه ( و التوكيلت التجاريه

47 - كريمة صبرى عبده صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  154678 قيد فى 06-08-2003 برقم ايداع    

8398وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال داخل الجمهوريه بعد 

التراخيص اللزمه

48 - على رفاعى الطيب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  205728 قيد فى 05-09-2010 برقم ايداع    

16086وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصنيع اللومنيوم

49 - نعمه سعد عطيه عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  245812 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    3165وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

50 - مصطفى سعد فكرى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  193228 قيد فى 24-05-2009 برقم ايداع    

6317وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال فقط

51 - احمد رجب عمر ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  202324 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع    7700

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف / مكتب رحلت

52 - جمال رمضان السيد عبد العزيز عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  216722 قيد فى 03-11-2011 برقم 

ايداع    19835وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال فقط داخل 

الجمهوريه

53 - فاروق فتحى عبد السلم على تاجر فرد سبق قيده برقم  225705 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع    

17123وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية

54 - محمد طه محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  172244 قيد فى 21-11-2005 برقم ايداع    15523وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع وتجاره اوراق تصوير بالجمله

55 - اشرف محمد امين محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  208220 قيد فى 19-12-2010 برقم ايداع    

21842وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير

56 - اسلم رضى سعد ابو حمود تاجر فرد سبق قيده برقم  240130 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع    

14751وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصدير
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57 - كريم محمد خالد حلمي الكتاتني تاجر فرد سبق قيده برقم  249617 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع    

9658وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ بيع اكسسورات حريمي ومستحضرات 

تجميل

58 - عبد الخالق حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  206615 قيد فى 14-10-2010 برقم ايداع    18067

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف الستيراد والتصدير فيما عداالمجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6

59 - مرسي ابو المعاطي مرسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  230438 قيد فى 30-09-2013 برقم ايداع    

10606وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح بيع كاوتش وبطاريات وبيع قطع غيار 

سيارات

60 - جمال فتح ا منصور منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  228727 قيد فى 25-02-2013 برقم ايداع    

2393وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / نقل عمال

61 - اصبح  محمود سليمان محمد البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  232161 قيد فى 10-06-2014 برقم 

ايداع    6506وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / التوريدات ) فيما عدا توريد العماله 

و مستلزمات الكمبيوتر (

62 - اكرم كامل محمد صالح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  203761 قيد فى 17-06-2010 برقم ايداع    

11008وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب رحلت

63 - محمد السيد محمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  210960 قيد فى 20-04-2011 برقم ايداع    

5914وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف طباعة من النشاط

64 - مصطفي عاشور شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  243468 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع    

15102وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

65 - حماده محروس على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  249059 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5954وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشه تصنيع  بلستيك

66 - حماده محروس على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  249059 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5954وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشه تصنيع  بلستيك

67 - سعيد حسن محمد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  204034 قيد فى 28-06-2010 برقم ايداع    

11651وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مطعم مشويات وكبابجي

68 - خالد امين امين محمد النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم  209399 قيد فى 09-02-2011 برقم ايداع    

2047وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع اثاث منزلي ومراتب

69 - مرزوق فلى مرزوق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  231135 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع    

705وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع منظفات

70 - مرزوق فلى مرزوق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  231135 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    

9199وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع منظفات

71 - ادهم علءالدين سعيد البير تاجر فرد سبق قيده برقم  244373 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع    

17295وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريد و تقديم الماكولت و الوجبات 

الجاهزه

72 - علء احمد صابر عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  245125 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    250

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اصبح / مكتب نقل عمال

73 - جاب ا عبد اللطيف مصطفى بكار تاجر فرد سبق قيده برقم  223658 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع    

12233وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / نقل عمال داخل الجمهوريه بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه

74 - منى حسنى عبد العظيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  251042 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

10528وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط/تاجير سيارات ذلك بعد 

الحصول علي الترخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلي والدولي ودون شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق 

السماعيليه وحي الجناين بالسويس
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75 - احمد عادل عبده محمود محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  213260 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع    

7849وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ بقالة

76 - احمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  222640 قيد فى 22-05-2012 برقم ايداع    

10067وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريدات عمومية وتوريد وتركيب وصيانة 

اجهزة الكمبيوتر والشبكات ومستلزماتها والدعاية والعلن واعمال متكاملة ومقاولت عامة واعمال كهربائية )

موافقة امنية رقم 324 لسنة 2022(

77 - رأفت جابر حسانين مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  230761 قيد فى 27-11-2013 برقم ايداع    

12805وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الكمبيوتر

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   163851 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2004  برقم ايداع 15,029.000 الى : اصبحت / نور السلم

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251267 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2022  برقم ايداع 20,935.000 الى : مكتب جنرال للتوريدات

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251267 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 20,935.000 الى : محمود مجدي عبدالرحمن فضل محمد

4 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102722 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-1995  برقم ايداع 5,415.000 الى : الكنزي للستيراد

5 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   230845 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2013  برقم ايداع 13,338.000 الى : اصبحت/ جرين ريفر للحلول الهندسيه

6 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251278 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 21,003.000 الى : بول مجدى حنا صادق

7 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251278 وتم ايداعه 

items interior بتاريخ   04-12-2022  برقم ايداع 21,003.000 الى : ايتمز انتريور

8 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251280 وتم ايداعه 

vet voice بتاريخ   04-12-2022  برقم ايداع 21,040.000 الى : فيت فويس

9 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251280 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 21,040.000 الى : كريم محمد عادل بهجت محمد عمر

10 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63642 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-04-1984  برقم ايداع 2,464.000 الى : اصبح / فريش اير

11 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63642 وتم ايداعه بتاريخ   

08-04-1984  برقم ايداع 2,464.000 الى : اصبح / بهاء الدين عبد القادر عبد الرازق زهره

12 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198939 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-12-2009  برقم ايداع 20,040.000 الى : اصبحت /  الوائل شوب للتوريدات العموميه و 

خدمات المحمول

13 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   219683 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2012  برقم ايداع 3,468.000 الى : اصبحت/ براندس

14 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   212567 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2011  برقم ايداع 9,729.000 الى : اضافة السمة/ مقشرة الصيل للفول السودانى

15 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   246532 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-05-2019  برقم ايداع 6,763.000 الى : اضافة السمة / البركة لقطع غيار السيارات

16 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   212215 وتم ايداعه 

H.M.K بتاريخ   31-05-2011  برقم ايداع 8,838.000 الى : اتش ام كي للدعاية والعلن

17 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   234636 وتم ايداعه 

panch / بتاريخ   11-06-2015  برقم ايداع 0.000 الى : اصبح

18 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   178169 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2006  برقم ايداع 9,237.000 الى : اصبحت/ مؤسسة الريفى لمنتجات اللبان

19 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   194576 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2009  برقم ايداع 9,449.000 الى : اصبحت / نور السلم لتوريد الدهون

20 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   247635 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2019  برقم ايداع 12,507.000 الى : اصبحت/ طيبه لمستحضرات التجميل

21 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   162119 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2004  برقم ايداع 11,265.000 الى : اصبحت / صيدليه دكتور وليد محمد
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22 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   243654 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-10-2018  برقم ايداع 15,536.000 الى : اصبح / ماي باص لنقل العمال

23 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   117062 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-11-1997  برقم ايداع 14,131.000 الى : اصبح / سفنكس

24 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   231194 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2014  برقم ايداع 1,129.000 الى : اضافه / النصر لتوريد مواد البناء

25 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   250397 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-03-2021  برقم ايداع 4,016.000 الى : اضافه / اورجينال فوربد

26 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   218643 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2012  برقم ايداع 879.000 الى : اضافه / المغربي نمبر وان للستيراد

27 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   227234 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-11-2012  برقم ايداع 20,341.000 الى : المصريه استيل

28 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   230845 وتم ايداعه 

Green River For  بتاريخ   08-12-2013  برقم ايداع 13,338.000 الى : جرين ايفر للحلول الهندسيه

)Engineering Solutions )GR

29 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114139 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-1997  برقم ايداع 7,379.000 الى :  اصبحت / مقصود لتدوير المخلفات

30 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251260 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2022  برقم ايداع 19,941.000 الى : اضافه / انتريو للتشطيبات العقاريه

31 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104530 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-1995  برقم ايداع 10,885.000 الى : اصبح / بهجت رشدى جندى عوض

32 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   224376 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2012  برقم ايداع 14,264.000 الى : اضافه / مكتب الروبي لتجاره الخضروات والفاكهه 

بالجمله

33 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   241434 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2018  برقم ايداع 3,141.000 الى : اصبحت / اسواق تبارك

34 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   224561 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2012  برقم ايداع 14,636.000 الى : اضافه / الفتح للحدايد و البويات

35 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251292 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2022  برقم ايداع 22,356.000 الى : عمر نور الدين عبد الرحمن على

36 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   126188 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-02-1999  برقم ايداع 2,049.000 الى : اضافة / صيدلية ايهاب يوسف

37 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   235096 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-09-2015  برقم ايداع 0.000 الى : اصبحت/ كاربت شوب

38 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   244044 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2018  برقم ايداع 16,531.000 الى : الغاء السمه التجاريه

39 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   206615 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-10-2010  برقم ايداع 18,067.000 الى : الحلواني للستيراد والتصدير

40 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   232161 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-06-2014  برقم ايداع 6,506.000 الى : المصريه للتوريدات العموميه

41 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180493 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-08-2006  برقم ايداع 13,722.000 الى : اصبحت / مكه للمقاولت العموميه

42 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203761 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-06-2010  برقم ايداع 11,008.000 الى : اضافة / توريست
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43 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   249161 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2020  برقم ايداع 6,712.000 الى : اصبح / mkuu agency مكو ايجنسي

44 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251311 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2022  برقم ايداع 22,743.000 الى : الروضة الشريفة لبيع اجهزة المحمول واجهزة 

كهربائية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

45 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251311 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2022  برقم ايداع 22,743.000 الى : مصطفى بهاء الدين محمد فهمى

46 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   244373 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-11-2018  برقم ايداع 17,295.000 الى : اصبحت / فليفور ستوديو لتوريد و تقديم الماكولت 

و الوجبات الجاهزه

47 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251042 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2022  برقم ايداع 10,528.000 الى : vIp صالون فى اى بى

48 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251042 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2022  برقم ايداع 10,528.000 الى : منى حسنى عبد العظيم حسن

49 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   230761 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-11-2013  برقم ايداع 12,805.000 الى : اصبحت انتر ناشيونال للتوريدات العموميه

الشخاص

1 - محمود مجدى عبدالرحمن فضل محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   251267 وتم ايداعه بتاريخ  

01-12-2022 برقم ايداع    20935تم التأشير فى تاريخ   01-12-2022   بــ  

2 - فارس عواض عواض احمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   251301 وتم ايداعه بتاريخ  19-12-2022 برقم 

ايداع    22186تم التأشير فى تاريخ   19-12-2022   بــ  

3 - منى حسنى عبد العظيم حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   251042 وتم ايداعه بتاريخ  28-06-2022 برقم 

ايداع    10528تم التأشير فى تاريخ   28-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه النمر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم    95484 قيدت فى 11-05-1993 برقم ايداع   2829 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

2 - كامل احمد رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    153012 قيدت فى 12-05-2003 برقم ايداع   

4864 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

3 - اشرف حمدى محمود و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    225341 قيدت فى 10-09-2012 برقم ايداع   

16272 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

4 - محمد ياسمين زكى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    152336 قيدت فى 27-04-2005 برقم ايداع   

5740 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

5 - محمد ياسين زكى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    152336 قيدت فى 29-03-2003 برقم ايداع   

3321 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

6 - اصبح / محمد احمد طه جهلن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    237318 قيدت فى 15-08-2016 برقم 

ايداع   11031 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

7 - شركه اولد صبحى ابراهيم على للمقاولت والعمال الصحيه   شركة سبق قيدها برقم    101035 قيدت 

فى 14-01-1995 برقم ايداع   461 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجاره

8 - نتالى سمير وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    192276 قيدت فى 11-03-2009 برقم ايداع   2781 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

9 - مجدى صدقى محمد صميده و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    215438 قيدت فى 26-09-2011 برقم 

ايداع   16778 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

10 - عصام عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    132312 قيدت فى 24-09-2020 برقم ايداع   

9643 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

11 - رامى مصطفى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    166547 قيدت فى 29-03-2005 برقم ايداع   

4405 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

12 - محمود شلبى عبد العزيز منظور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    167421 قيدت فى 2005-05-08 

برقم ايداع   6094 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

13 - محمد خلف ا محمد مرزوق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    91223 قيدت فى 19-11-1991 برقم 

ايداع   8747 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك 

كافه حقوقه

14 - محمود محمد عبد الكريم سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    240721 قيدت فى 2017-12-07 

برقم ايداع   18977 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

15 - المختار وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    242719 قيدت فى 29-08-2018 برقم ايداع   11965 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه
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16 - محمد فوزي احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    246670 قيدت فى 11-06-2019 برقم ايداع   

7389 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

17 - اصبح شركة كودك فوتوكلر حسام الدين مساعد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    229713 قيدت فى 

28-07-2013 برقم ايداع   8416 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه

18 - هشام ابراهيم ابراهيم عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    127840 قيدت فى 19-05-1999 برقم 

ايداع   5776 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

19 - شركة الدالى للسيراميك   شركة سبق قيدها برقم    182001 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع   

1491 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

20 - شركة الدالى للسيراميك   شركة سبق قيدها برقم    182001 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع   

1481 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

21 - شركة الدالى للسيراميك   شركة سبق قيدها برقم    182001 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع   

1490 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

22 - شركة الدالى للسيراميك   شركة سبق قيدها برقم    182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع   

16602 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

23 - شركة الدالى للسيراميك   شركة سبق قيدها برقم    182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع   

16603 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو  للغاء الفرع

24 - يوسف اسامه عبدالرحمن احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    248874 قيدت فى 2020-03-16 

برقم ايداع   3986 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

25 - جوزيف عبدالملك جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    112500 قيدت فى 01-04-1997 برقم 

ايداع   3706 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

26 - خالد نبيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    129071 قيدت فى 15-07-1999 برقم ايداع   8438 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه

27 - محمد حنفي عمر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    241405 قيدت فى 21-02-2018 برقم ايداع   

3068 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

28 - عبدالوهاب احمد رمضان حسانين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    247359 قيدت فى 2019-09-01 

برقم ايداع   10978 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

29 - شركه القاهره للصناعات الجلديه ش 0م0 م0   شركة سبق قيدها برقم    96294 قيدت فى 1993-08-24 

برقم ايداع   5191 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

30 - الحمد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وبيع منتجات البلستيك   شركة سبق قيدها برقم    

139516 قيدت فى 06-02-2001 برقم ايداع   1290 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه

31 - شركه على جعفر وشركاه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    149924 قيدت فى 26-10-2002 برقم 

ايداع   11876 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

32 - على احمد محمد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    156642 قيدت فى 07-12-2003 برقم 

ايداع   12798 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه
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33 - اصبح احمد ابراهيم بدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    238468 قيدت فى 02-02-2017 برقم 

ايداع   1736 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

34 - شركه المير فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    245480 قيدت فى 07-02-2019 برقم ايداع   

1824 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

35 - احمد فتحى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    224359 قيدت فى 31-07-2012 برقم ايداع   14222 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

36 - احمد خيرى على و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    226801 قيدت فى 17-10-2012 برقم ايداع   

19391 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

37 - عبد القادر سعد عبد القادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    243008 قيدت فى 01-10-2018 برقم 

ايداع   13493 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

38 - شركة ايجى بات للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    114223 قيدت فى 

28-06-1997 برقم ايداع   7550 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه

39 - هابى وشركاه للبلستيك   شركة سبق قيدها برقم    123996 قيدت فى 01-11-1998 برقم ايداع   

13347 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه

40 - خالد محمد وحيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    180955 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع   

14557 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه

41 - عماد الدين ربيع وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    191497 قيدت فى 25-09-2008 برقم ايداع   

10499 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

42 - هيام حسن حسن كدش وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    213165 قيدت فى 29-06-2011 برقم ايداع   

11668 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه

43 - عكاظ للوساطه الماليه والستثمار ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    223622 قيدت فى 2012-06-27 

برقم ايداع   12138 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه

44 - شركه البان الجنيدي   شركة سبق قيدها برقم    229731 قيدت فى 01-08-2013 برقم ايداع   8528 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه

45 - شركة البان الجنيدى   شركة سبق قيدها برقم    229731 قيدت فى 01-08-2013 برقم ايداع   8527 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه

46 - محمد عبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    199891 قيدت فى 03-02-2010 برقم ايداع   

1942 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

47 - سالى مجدى محمد والى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    214683 قيدت فى 24-08-2011 برقم 

ايداع   15067 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

48 - دكتور عبد الفتاح منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    132126 قيدت فى 27-12-1999 برقم 

ايداع   714927 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقه

49 - فاروق انور محمد عمران وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    154571 قيدت فى 02-08-2003 برقم 

ايداع   8180 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه
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50 - ممدوح احمد احمد وشركاه لتجاره الملبس الجاهزه الرجالى   شركة سبق قيدها برقم    164813 قيدت فى 

15-01-2005 برقم ايداع   675 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه

51 - الشركة المصريه دهب فورم- محمد عزت سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    187750 قيدت فى 

15-04-2007 برقم ايداع   6430 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه 

واستلم كل شريك كافه حقوقه

52 - شركة اوراسكوم القابضه للستثمار فى الهواتف المحموله ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    204312 

قيدت فى 07-07-2010 برقم ايداع   12282 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

53 - شركة اوراسكوم القابضه للستثمار فى الهواتف المحموله ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    204312 

قيدت فى 07-07-2010 برقم ايداع   12282 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد 

الشركه من السجل التجاري لنتهاء اعمال التصفيه

54 - منى سعداوى محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    209895 قيدت فى 07-03-2011 برقم ايداع   

3201 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

55 - زوسر للتجارة والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    234338 قيدت فى 07-04-2019 برقم 

ايداع   5006 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

56 - زوسر للتجاره والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم 

ايداع   5204 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

57 - تامر احمد على حسين وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    234338 قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع   

5006 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

58 - تامر احمد على حسين وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع   

5204 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

59 - تامر احمد علي حسين وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    234338 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع   

3354 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

60 - عبد الناصر محمد مصطفى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    239655 قيدت فى 19-07-2017 برقم 

ايداع   10508 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

61 - شركة عبر الخليج للبلستيك PAN GULF PLASTICS   شركة سبق قيدها برقم    62197 قيدت فى 

20-10-1983 برقم ايداع   6036 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع 

النتاجى بالعنوان ق 199 المنطقه الصناعيه الثانيه بمدينة 6 اكتوبر

62 - الشركه المصريه اللمانيه لمعالجه الهواء وابحاث   شركة سبق قيدها برقم    69474 قيدت فى 

13-11-1986 برقم ايداع   8622 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

63 - الشركه المصرية لنتاج اللحوم واللبان شركة مساهمة   شركة سبق قيدها برقم    97012 قيدت فى 

14-11-1993 برقم ايداع   7233 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب القرار رقم 

190 الصادر فى 2022/12/12 مد اعمال التصفيه للشركه المصريه لنتاج اللحوم و اللبان حتى 2023/6/30

استمرار السيده / شاديه حسانين حسن على الجباس مصفى للشركه المصريه للنتاج اللحوم اوانعقاد الجمعيه العامه 

ايهما اقرب

64 - كوثر محمود بسيونى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    191018 قيدت فى 22-06-2008 برقم ايداع   

7064 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

65 - سوبر ماركت اولد ابو طالب   شركة سبق قيدها برقم    204413 قيدت فى 11-07-2010 برقم ايداع   

12528 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه

66 - ايمان وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    231773 قيدت فى 23-04-2014 برقم ايداع   4568 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه
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67 - احمد محمد حسن و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    245691 قيدت فى 24-02-2019 برقم ايداع   

2683 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو حل الشركه

68 - ايمان عبد الفتاح محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    145507 قيدت فى 06-02-2002 برقم ايداع   

1488 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

69 - على محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    229708 قيدت فى 25-07-2013 برقم ايداع   

8396 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

70 - شركة مينا جميل ابو الفتوح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    239293 قيدت فى 23-05-2017 برقم 

ايداع   7945 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك 

كافه حقوقه

71 - شركة هاى كواليتى طارق عبدا و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    86309 قيدت فى 2000-12-31 

برقم ايداع   14826 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

72 - هاى كوليتى - طارق عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    86309 قيدت فى 22-02-1999 برقم 

ايداع   1876 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

73 - منيره محمد هنداوى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    194504 قيدت فى 06-07-2009 برقم ايداع   

9162 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

74 - اصبح اسامه محمد عبده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    223177 قيدت فى 10-06-2012 برقم 

ايداع   11330 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

75 - سيف الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    234550 قيدت فى 26-05-2015 برقم ايداع   6894 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

76 - محمد خليل عبد المنصف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    234605 قيدت فى 04-06-2015 برقم 

ايداع   8327 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك 

كافه حقوقه

77 - ام واي تى MYT يارا هانيء احمد طلعت عزت وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    242125 قيدت فى 

22-05-2018 برقم ايداع   7890 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه

78 - الديب للمقاولت العمومية وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    119486 قيدت فى 12-03-1998 برقم 

ايداع   2984 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك 

كافه حقوقه

79 - طارق محمد عيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    161335 قيدت فى 01-08-2004 برقم ايداع   

9653 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

80 - ابو سماحة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    218375 قيدت فى 04-01-2012 برقم ايداع   314 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه

81 - محمد نشأت عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    228332 قيدت فى 30-12-2012 برقم 

ايداع   23638 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل 

شريك كافه حقوقه

82 - احمد ياسين وشركاه لتجارة الدهانات والبويات ومستلزمات الدكور   شركة سبق قيدها برقم    240430 

قيدت فى 07-11-2017 برقم ايداع   16948 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه
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83 - الصندوق المصرى العالمى للستثمار )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    240434 قيدت فى 

07-11-2017 برقم ايداع   16962 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب محضر 

اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه 2022/11/1 والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ 2022/12/12 

تم التي :-

84 - شريف الجبلى وشركاه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم    155827 قيدت فى 11-10-2003 برقم ايداع   

11041 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

85 - عبد الناصر احمد عبد الحافظ وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    228226 قيدت فى 2012-12-10 

برقم ايداع   22753 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل 

شريك شريك كافه حقوقه

86 - محمد صباح الدين وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    233037 قيدت فى 28-10-2014 برقم ايداع   0 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه و استلم كل شريك كافه حقوقه

87 - عاطف عمر عبدالستار احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    242134 قيدت فى 24-05-2018 برقم 

ايداع   7955 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

88 - على منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    118805 قيدت فى 09-02-1998 برقم ايداع   1479 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

89 - نمير اسحاق يونان و ولسن عريان وشريكتهما   شركة سبق قيدها برقم    250837 قيدت فى 

23-02-2022 برقم ايداع   3009 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه 

واستلم كل شريك كافه حقوقه
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رأس المال

1 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     212155 قيدت فى 30-05-2011 برقم ايداع    

8684وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000,000.000

2 - محمد عبدالعاطي عبدالحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     245434 قيدت فى 05-02-2019 برقم ايداع    

1672وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - ورثه مجدي احمد السيد شركة سبق قيدها برقم     241101 قيدت فى 23-01-2018 برقم ايداع    0وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,375.000

4 - محمد محمود حلمى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     225655 قيدت فى 19-09-2012 برقم ايداع    

13018وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  19,000.000

5 - خالد محمد سعد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     237400 قيدت فى 24-08-2016 برقم ايداع    

11588وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

6 - اصبح / ياسر محمد سعيد زكى همام وشريكته شركة سبق قيدها برقم     239956 قيدت فى 2017-09-05 

برقم ايداع    13140وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

7 - مى عبد العال وشركاها شركة سبق قيدها برقم     236001 قيدت فى 23-01-2016 برقم ايداع    1333

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

8 - احمد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     243926 قيدت فى 2018-11-08 

برقم ايداع    16216وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

9 - سيد عبدالمنعم عبدالسلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     246152 قيدت فى 04-04-2019 برقم ايداع    

4849وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

10 - مصر كول احمد رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     90990 قيدت فى 26-10-1991 برقم ايداع    

8042وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

11 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  45,000.000

12 - محمد زكريا اسماعيل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     239657 قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    

10528وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

13 - اصبح / نبيل عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     163123 قيدت فى 24-10-2004 برقم ايداع    

13535وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

14 - اصبح / احمد عبد العليم احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     137730 قيدت فى 16-10-2000 برقم 

ايداع    12332وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

15 - شهاب الدين احمد محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     220775 قيدت فى 21-03-2012 برقم 

ايداع    5879وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

16 - شركة الدردير لدارة المشروعات والمقاولت )احمد على يوسف وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     

234833 قيدت فى 13-07-2015 برقم ايداع    8945وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000,000.000

17 - ابو الغيط عبد الحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     235496 قيدت فى 12-11-2015 برقم ايداع    

13806وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000
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18 - اصبح محمد احمد عطية)دار الستشارات الهندسية والمقاولت( شركة سبق قيدها برقم     232925 قيدت 

فى 08-10-2014 برقم ايداع    10948وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000

19 - كريم احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     227910 قيدت فى 26-11-2012 برقم ايداع    

21861وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

20 - طارق سعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     231815 قيدت فى 30-04-2014 برقم ايداع    4787

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

21 - علء الدين عباس سرحان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     102849 قيدت فى 21-06-1995 برقم 

ايداع    5725وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

22 - شريف محمد رضا عبد الستار السلكاوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     224145 قيدت فى 

18-07-2012 برقم ايداع    13633وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000
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العناوين

1 - عادل كامل سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     209273 قيدت فى 27-01-2011 برقم ايداع    

1777وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / الوحده 503 بالدور 

الخامس الكائنه بالمبني B2 بمشروع كابيتال بيرنس بارك الشيخ زايد

2 - ممدوح ايوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     239462 قيدت فى 15-06-2017 برقم ايداع    9166

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع بالعنوان 185 شارع بور 

سعيد سبورتينج اسكندريه

3 - سميج smeg لبيع الجهزة الكهربائية والدوات المنزلية والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     

239462 قيدت فى 15-06-2017 برقم ايداع    9166وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الغاء فرع بالعنوان 185 شارع بور سعيد سبورتينج اسكندريه

4 - الشركة المتحده لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     64294 قيدت فى 19-07-1984 برقم ايداع    

4205وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان 31 شارع احمد 

فؤاد  تقاطع فريد سميكه - النزهه يستخدم كمعرض سيارات

5 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     212155 قيدت فى 30-05-2011 برقم ايداع    

8684وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 60 المنطقه الصناعيه ال 

800 فدان

6 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     212155 قيدت فى 30-05-2011 برقم ايداع    

8684وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 61 المنطقه الصناعيه ال 

800 فدان

7 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     212155 قيدت فى 30-05-2011 برقم ايداع    

8684وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 62 المنطقه الصناعيه ال 

800 فدان

8 - الشركه المصريه لصناعه الحلوى والغذيه الخفيفه شركة سبق قيدها برقم     73222 قيدت فى 

03-03-1987 برقم ايداع    1807وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

مدينه 6 اكتوبر جزء من القطعه رقم 25 المنطقه الصناعيه الولى

9 - اصبح محمود حنفى محمود مبروك وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     220783 قيدت فى 2012-03-21 

برقم ايداع    5900وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع للشركة فى 

شقه رقم 1 بالعقار رقم 1 مدينه الزهور بجوار كارفور المعادي الطريق الدائري قسم البساتين

10 - ياسر سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232759 قيدت فى 09-09-2014 برقم ايداع    9862وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 ش عبدالمنعم البحيري متفرع من المدينه 

المنوره

11 - محمد محمود حلمى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     225655 قيدت فى 19-09-2012 برقم ايداع    

13018وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 2 ش عوض مدنى  - ش 

سليم - ش فيصل - الهرم

12 - احمد محمد على عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     227427 قيدت فى 12-11-2012 برقم ايداع    

20795وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / منطقة الخدمات بقريه 

ليجاندا بمدينة الشيخ زايد المجاوره الولى - مبنى I 3 المبنى التجارى - الشيخ زايد - 6اكتوبر - الجيزة
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13 - خالد محمد سعد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     237400 قيدت فى 24-08-2016 برقم ايداع    

11588وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ المعتمدية شارع جمال 

عبدالناصر امام مجمع المدارس  - كرداسة

14 - فيمتو تريد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية )عصام عبد ا وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     

132312 قيدت فى 03-01-2000 برقم ايداع    101وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 21 ش النور الدقي

15 - فيمتو تريد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية )عصام عبد ا وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     

132312 قيدت فى 03-01-2000 برقم ايداع    101وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء فرع )مصنع( في مدخل هرم سقاره امام مدرسه التهامي للسجاد البدوى _ناصيه سقاره _

مركز البدرشين )مقر ادارى (

16 - عصام عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     132312 قيدت فى 24-09-2020 برقم ايداع    9643

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

17 - ميلد بطرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     197129 قيدت فى 25-10-2009 برقم ايداع    15218

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع 25 يناير من كورنيش النيل وراق 

الحضر

18 - انور محمود عبد الحفيظ عبد الرحيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     204625 قيدت فى 

19-07-2010 برقم ايداع    13049وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح / 28 أ المام الغزالي من ش الوفاء والمل الهرم

19 - ياسر محمد المعتز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238874 قيدت فى 03-03-2017 برقم ايداع    

4715وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / القطعة 170 من 63 من 3 

تقسيم املك منطقة ال 1000 فدان ضمن 44 بيعه - ابو رواش

20 - فتحى وادهم شركة سبق قيدها برقم     158460 قيدت فى 17-03-2004 برقم ايداع    2995وفى تاريخ  

11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 40 ش غزه من ش الرياض المهندسين العجوزه

21 - شركة الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16603وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 136 ش الملك فيصل 

الجيزة

22 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان 102 شارع 

العروبة ارض عزيز عزت امبابة

23 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان 69 شارع 

ترسا الرئيسى قسم العمرانية

24 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان 38 شارع 

ترسا الرئيسى قسم العمرانية

25 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 46ش منشاه البكارى 

الهرم
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26 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 136ش الملك فيصل 

الجيزه

27 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات الفرع ليصبح / 

20 ش محمد كمال متفرع من شارع ترسا الرئيسي - قسم العمرانية

28 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان عمارة 165 

الحى الحادى عشر المحور المركزى امام ستى ستار المجاورة الرابعة قسم ثان

29 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  فرع بالعنوان 52 شارع 

حبيب شلبى الفجالة

30 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 18 ش 

طارق يحيي متفرع من شارع ترسا الرئيسي - قسم العمراينة

31 - شركه الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 51 ش 

منشأة البكارى - فيصل - قسم الهرم

32 - شركة الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    

1491وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 38 ش ترسا الرئيسى 

العمرانيه

33 - شركة الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    

1489وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 20 ش محمد كمال متفرع 

من ترسا الرئيسي - قسم العمرانية

34 - شركة الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    

1481وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 69 شارع ترسا 

الرئيسى قسم العمرانية

35 - شركة الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    

1490وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 102 ش العروبه ارض 

عزيز عزت ش امبابه

36 - شركة الدالى للسيراميك شركة سبق قيدها برقم     182001 قيدت فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16602وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 46 ش منشاة البكارى - 

الهرم - الجيزة

37 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغتاء  فرع بالعنوان 9 ب ش 

الثروه المعدنيه حدائق الهرام الهرم

38 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان 2 ميدان الدكتور 

سليمان بالدقي
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39 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 178 ج هضبه 

الهرام الهرم

40 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 45 شارع عبد 

اللطيف ابو زيد )العشرين(_فيصل

41 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 40 شارع 

النصار _الدقى

42 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  16 شارع عبد السلم 

اسماعيل _كفر طهرمس_فيصل

43 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 7 شارع حسن سرور _

التعاون_فيصل

44 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 28 شارع المستشفى _

الكوم الخضر _الهرم

45 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 39 ش محمد 

سالم ناصيه فندق الهرامات الندلس الهرم

46 - اصبح / وليد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    

7404وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان المحل رقم 4 

بالعقار رقم 74 ش جامعه الدول العربيه المهندسين

47 - عدلى جودت سعيد بدر و شريكة شركة سبق قيدها برقم     234315 قيدت فى 19-04-2015 برقم ايداع    

5020وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 3 شارع المركز الطبي - 

شمبارى اوسيم - مدرسه المعجزه الخاصه

48 - نزهه صبرى محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     237726 قيدت فى 18-10-2016 برقم ايداع    

13896وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 1 ش شارع سعيد النجار 

متفرع من شارع التحرير بولق الدكرور ناصيه مخزن مرسيدس - بولق الدكرور

49 - فريد يعقوب برسوم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     134049 قيدت فى 11-04-2000 برقم ايداع    

4122وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / شقه رقم 202 الكائنه 

بالدور الثاني بعد البدروم و الرضى و الميزانين بالعقار رقم 46 شارع نادى الصيد

50 - وليد عيد وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5938وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

51 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5938وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

52 - وليد عيد وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5939وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
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53 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5939وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

54 - وليد عيد وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5940وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

55 - سلوى مجدى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    

10337وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

56 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    10337وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

57 - سلوى مجدى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    

10335وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

58 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    10335وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

59 - سلوى مجدى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    

10336وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

60 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    10336وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

61 - سلوى مجدى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    

10339وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

62 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    10339وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

63 - سلوى مجدى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    

10338وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

64 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    10338وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

65 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5940وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

66 - وليد عيد وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5941وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

67 - صيدليات الوليد شركة سبق قيدها برقم     232321 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    5941وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

68 - محمد زكريا اسماعيل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     239657 قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    

10528وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 1 ش احمد 

الصعيدي ش بشتيل مدينه المل امبابه

69 - محمد زكريا اسماعيل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     239657 قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    

10528وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه الرض رقم 1 حوض الجبل 

الغربي تقسيم جمعيه المحبه للسكان التعاون زمام ابورواش كرداسه

70 - محمد زكريا اساماعيل احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     239657 قيدت فى 25-06-2020 برقم 

ايداع    5689وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
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71 - شركه القاهره للصناعات الجلديه ش 0م0 م0 شركة سبق قيدها برقم     96294 قيدت فى 1993-08-24 

برقم ايداع    5191وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

72 - محمد هانى الجمال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     228592 قيدت فى 10-02-2013 برقم ايداع    

1663وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 31 شارع جزيره العرب 

المهندسين - قسم العجوزه

73 - رنا احمد فهمى مروان وشركائها شركة سبق قيدها برقم     249020 قيدت فى 24-06-2020 برقم ايداع    

9584وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

74 - خالد محسن عبد السلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     205441 قيدت فى 22-08-2010 برقم ايداع    

14921وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 82 ش رقم 9 

المعادي

75 - احمد توفيق احمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     231234 قيدت فى 09-02-2014 برقم 

ايداع    1379وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش كامل البلح متفرع 

من ش هاشم الشقر خلف الحناوي

76 - احمد محمد محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     247721 قيدت فى 10-10-2019 برقم 

ايداع    13032وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / شارع الجندى 

متفرع من شارع المجارى منطقه 1000 - ك 26 طريق مصر اسكندريه الصحراوى - ابو رواش

77 - شركه انتركونسلت مهندس  عطاا وهبه وشركاه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     52144 قيدت فى 

09-12-1980 برقم ايداع    7238وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ 48شارع الجيزه شقه 35 برج الورمان

78 - تم توفيق اوضاع الشركة تطبيقا للحكام القانون 159 لسنة 1981 طبقا للنموذج الصادر من المصلحة 

شركة سبق قيدها برقم     52144 قيدت فى 09-12-1980 برقم ايداع    7238وفى تاريخ  2022-12-19   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 48شارع الجيزه شقه 35 برج الورمان

79 - شركة معامل البرج ) معمل البرج ( شركة مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم     86915 قيدت فى 

25-08-1990 برقم ايداع    9751وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحده الكائنه بالدور الرضي والول  فوق الرضي بالعقار رقم 30 ل شارع الجزائر المعادي القاهره والمقام 

علي القطعه 497 رمزيه 30 ل تقسيم حوض خارج الزمام الشطر السادس البساتين

80 - شركة ايجى بات للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     114223 قيدت فى 

28-06-1997 برقم ايداع    7550وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم 

الغاؤه

81 - عكاظ للوساطه الماليه والستثمار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     223622 قيدت فى 2012-06-27 

برقم ايداع    12138وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

82 - عبد الرحمن محمد قناوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     230721 قيدت فى 24-11-2013 برقم ايداع    

12575وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

83 - اصبح / عبد الرحمن محمد قناوى حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     230721 قيدت فى 

24-11-2013 برقم ايداع    12574وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء الفرع الكائن 165فى شارع عمر بن الخطاب ارض الجمعية امبابة

84 - تامر احمد علي حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    

3354وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء /محل بالعقار 317 الهرم 

الرئيسي
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85 - تامر احمد على حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع    

5006وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع 6 ش العريش الهرم

86 - زوسر للتجارة والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 07-04-2019 برقم 

ايداع    5006وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع 6 ش العريش 

الهرم

87 - تامر احمد علي حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع    

5203وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان 29 شارع 

العريش الهرم

88 - تامر احمد علي حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع    

5203وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان/ 6 شارع 

العريش-الهرم

89 - تامر احمد علي حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع    

5203وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان/ محل رقم 317 

شارع الهرم الرئيسى

90 - تامر احمد علي حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع    

5203وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم )2( بالدور الرضى 

بالعقار رقم )19( بشارع شهاب - المهندسين - قسم العجوزة

91 - تامر احمد علي حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع    

5203وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم )14( , )15( بالعقار رقم 

23 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل

92 - تامر احمد على حسين وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع    

5204وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان/ محل رقم 317 

شارع الهرم الرئيسى

93 - زوسر للتجاره والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     234338 قيدت فى 22-04-2015 برقم 

ايداع    5204وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان/ محل 

رقم 317 شارع الهرم الرئيسى

94 - اصبح كريم هشام اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     249364 قيدت فى 16-08-2020 برقم 

ايداع    7660وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه 76/35 بالمنطقه 

الصناعيه القديمه الكيلو 28.8 طريق مصر اسكندريه الصحراوي ابو رواش

95 - شركة عبر الخليج للبلستيك PAN GULF PLASTICS شركة سبق قيدها برقم     62197 قيدت فى 

20-10-1983 برقم ايداع    6036وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم 

الغاء الفرع

96 - اصبح /  شركة إيجات لمعالجة الهواء EGAT Air Treatment Co. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

69474 قيدت فى 07-04-1986 برقم ايداع    2761وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان/ 62 ش  ميدان لبنان بمدينه المهندسين

97 - اصبح / امنيه مختار محمد الحمزاوي وشريكتها ) تيمو للسياحه( شركة سبق قيدها برقم     81363 قيدت 

فى 07-01-1989 برقم ايداع    195وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 

الغاء الفرع الكائن مدينه القصر اول ش التليفزيون عماره احمد الشاذلى
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98 - اصبح / امنيه مختار محمد الحمزاوي وشريكتها ) تيمو للسياحه( شركة سبق قيدها برقم     81363 قيدت 

فى 07-01-1989 برقم ايداع    195وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب 

سيناء الغاء الفرع الكائن مدينة شرم الشيخ فندق حسن رايد هضبة ام السيد

99 - اصبح / امنيه مختار محمد الحمزاوي وشريكتها ) تيمو للسياحه( شركة سبق قيدها برقم     81363 قيدت 

فى 07-01-1989 برقم ايداع    195وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل مدير الفرع الكائن شارع شيراتون قسم السقالة الغردقة لصيبح عماد الدين بدر رمضان بعرور بدل 

من السيد / تيمور حسن امام حسن

100 - اصبح / امنيه مختار محمد الحمزاوي وشريكتها ) تيمو للسياحه( شركة سبق قيدها برقم     81363 قيدت 

فى 07-01-1989 برقم ايداع    195وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل مدير الفرع الكائن فرع بالعنوان شقه رقم 22 بالدور الثانى بالعقار رقم 20 شارع زمزم - الدقى ليصبح 

السيد/ ايمن طه محمد عامر

101 - حسام الدين القبانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     200625 قيدت فى 02-03-2010 برقم ايداع    

3728وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش ماجد من ش المنشيه الجديده 

الطوابق فيصل

102 - حسام الدين القبانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     200625 قيدت فى 02-03-2010 برقم ايداع    

3728وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش صبري ابو عوف من الشهيد 

احمد حمدي فيصل

103 - علء الدين سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232611 قيدت فى 19-08-2014 برقم ايداع    

8995وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /70شارع طلعت حرب - 

امبابه

104 - علء الدين سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232611 قيدت فى 02-03-2017 برقم ايداع    

3479وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع

105 - الشركه المصريه اللمانيه لمعالجه الهواء وابحاث شركة سبق قيدها برقم     69474 قيدت فى 

13-11-1986 برقم ايداع    8622وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع 62 ش  ميدان لبنان بمدينه المهندسين

106 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها شركة سبق قيدها برقم     

133571 قيدت فى 11-03-2000 برقم ايداع    3069وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الشقة رقم 12 بالدور الول المتكرر بالعقار رقم 9 شارع شهاب - المهندسين - الجيزة

107 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها شركة سبق قيدها برقم     

133571 قيدت فى 11-03-2000 برقم ايداع    3069وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة المكتب الدارى رقم 1 بالدور الرضى - بالعقار رقم 22 شارع انس بن مالك - المهندسين -

الجيزة

108 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها شركة سبق قيدها برقم     

133571 قيدت فى 11-03-2000 برقم ايداع    3069وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة العيادة رقم 104 - المركز الطبى الثانى - مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

109 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها شركة سبق قيدها برقم     

133571 قيدت فى 11-03-2000 برقم ايداع    3069وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية الوحدة رقم 15 الدور الثالث سنتر لؤلؤة العبور - الحى الول - مدينة العبور - القليوبية

110 - كريم احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     227910 قيدت فى 26-11-2012 برقم ايداع    

21861وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 41 شارع عبد الحليم 

حسين متفرع من عبد المنعم رياض - الدقى - الدور الول فوق الرضى

Page 50 of 132 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

111 - عصام عبد العزيز محمد حسين وشركاة شركة سبق قيدها برقم     233105 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    11862وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محلين ارقام 40 و 

42 بالدور الرضى بمشروع جمجوم الكائن بمدخل المتميز شرق سوميد - السادس من اكتوبر

112 - عصام عبد العزيز محمد حسين وشركاة شركة سبق قيدها برقم     233105 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    11862وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محلين الدور 

الرضى ارقام 8 و 9 بمول هيلز التجارى مدينة الخمائل - السادس من اكتوبر

113 - اصبح / طارق عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86309 قيدت فى 07-06-1990 برقم ايداع    

4188وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / الشقه رقم 1 بالعقار رقم 

28 ش ميشيل باخوم )النور سابقا( الدقي

114 - اصبح / طارق عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86309 قيدت فى 07-06-1990 برقم ايداع    

4188وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 4 ش محمد حافظ 

الدقي

115 - اصبح / طارق عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86309 قيدت فى 07-06-1990 برقم ايداع    

4188وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 33 ش النور 

الدقى

116 - هاى كوليتى - طارق عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     86309 قيدت فى 22-02-1999 برقم 

ايداع    1876وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

117 - شركة هاى كواليتى طارق عبدا و شريكة شركة سبق قيدها برقم     86309 قيدت فى 2000-12-31 

برقم ايداع    14826وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

118 - كريم احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     227910 قيدت فى 26-11-2012 برقم ايداع    

21861وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع عبد الحليم حسين متفرع من 

عبد المنعم رياض - الدور الول فوق الرضى و الدور التانى فوق الرضى - الدقى

119 - اصبح  سماح احمد سيد حسني وشريكها شركة سبق قيدها برقم     240678 قيدت فى 2017-12-04 

برقم ايداع    18728وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 ش محمد عبده من 

ارض الجمعيه امبابه شقه رقم 4

120 - محمد عاطف و شريكة شركة سبق قيدها برقم     248496 قيدت فى 26-01-2020 برقم ايداع    

1264وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 3 شارع حسن ابو النجا - 

من ش الملك فيصل - الجيزة

121 - بيومى محمد البرقى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     227618 قيدت فى 18-11-2012 برقم ايداع    

21199وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 2 شارع محمد طلعت شقة 

رقم 27 الدور الرضي - العجوزة - الجيزة

122 - اصبح صندوق التأمين علي الثروه الحيوانيه شركة سبق قيدها برقم     90913 قيدت فى 1991-10-17 

برقم ايداع    7813وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعه 28 من 18

كدستر بالحوض المسمى رقم 8/10 شارع الشيخ منصور

123 - طارق العزبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     123958 قيدت فى 05-09-2022 برقم ايداع    

14454وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

124 - طارق العزبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     123958 قيدت فى 29-10-1998 برقم ايداع    

13251وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف فرع 189 امتداد المنطقة 

الصناعية الثالثة
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125 - طارق العزبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     123958 قيدت فى 29-10-1998 برقم ايداع    

13251وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف فرع بالعنوان القطعة 201 

امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 اكتوبر

126 - طارق العزبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     123958 قيدت فى 29-10-1998 برقم ايداع    

13251وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف فرع بالعنوان 18قريه 

المختار _السادس من اكتوبر _المحور الخدمى الخامس والسادس

127 - هانى رمسيس مقار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     191163 قيدت فى 15-07-2008 برقم ايداع    

8070وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26ش الظافر متفرع من شارع 

الهرم

128 - جمعه محمد على ابو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     210511 قيدت فى 05-04-2011 برقم 

ايداع    485وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 6 بالعقار رقم 14 

ش علي الكسار قسم الزبكيه حاليا شارع الجنينه

129 - اصبح / سامح محمد شوقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     237440 قيدت فى 31-08-2016 برقم 

ايداع    119440وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف اصبح / المنطقه 

الصناعيه بياض العرب ارقام 68.67.66 بني سويف وبذلك تم نقل القيد من سجل تجاري الجيزه

Page 52 of 132 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 - محمد عبدالعاطي عبدالحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     245434 قيدت فى 05-02-2019 برقم ايداع    

1672 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / مكتب رحلت - رحلت داخليه

2 - الشركه المصريه لصناعه الحلوى والغذيه الخفيفه شركة سبق قيدها برقم     73222 قيدت فى 

03-03-1987 برقم ايداع    1807 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / صناعه 

اليس كريم بجميع انواعه المختلفه

3 - الشركة المصرية العالمية للتجاره ش م م شركة سبق قيدها برقم     94135 قيدت فى 24-11-1992 برقم 

ايداع    8250 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تقديم خدمات تصدير القمشة 

والملبس الجاهزة والخردوات فى الكسسوارات الخاصة بالملبس والماكينات والجهزة ومواد التعبئة والتغليف 

المتعلقة بصناعة الملبس وعموما كافه النشطه المتعلقه بالقمشه والملبس الجاهزه   الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه فى حدود غرض الشركة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج

4 - اصبح محمود حنفى محمود مبروك وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     220783 قيدت فى 2012-03-21 

برقم ايداع    5900 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستثمار العقارى 

وتجاره و اداره المولت التجاريه من الشركه

5 - محمد محمود حلمى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     225655 قيدت فى 19-09-2012 برقم ايداع    

13018 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط التسويق

6 - احمد محمد على عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     227427 قيدت فى 12-11-2012 برقم ايداع    

20795 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ التصدير

7 - خالد محمد سعد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     237400 قيدت فى 24-08-2016 برقم ايداع    

11588 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ توريد وتوزيع دواجن حياة ومبردة 

ومجمدة

8 - اصبح  حمدي غريب عادلي مرسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     166434 قيدت فى 2005-03-26 

برقم ايداع    4174 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ المقاولت العامة والتوريدات 

العمومية والعمال التكميلية التخصيصية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية واعمال توصيف وتصميم 

وتطوير نظم الحسابات وتوصيف وتصميم وتنفيذ الشبكات ونقل وتداول البيانات وتنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات وتوريد اجزاء ومستلزمات الكمبيوتر والنترنت والعمال الكهروميكانيكية واللكترونية للمنشات 

والمصانع والمباني واعمال محطات انتاج و توزيع الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة واعمال شبكات التيار 

الخفيف واعمال محطات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمائية والغازية والديزل )التقليدي( فيما عدا توريد 

العمالة والمن والحراسة واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات السلكية فيماعدا 

المجموعة 19 الفقرة 36 من المجموعة 6

9 - هاني محمد حسن علي الحداد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     232771 قيدت فى 10-09-2014 برقم 

ايداع    9922 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / البيع اون لين عن طريق 

التسويق اللكتروني فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وفيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمن والحراسه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 327 لسنه 2022

10 - احمد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     243926 قيدت فى 2018-11-08 

برقم ايداع    16216 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / خدمة رجال العمال
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11 - سيف ا احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     250517 قيدت فى 03-06-2021 برقم ايداع    6687 

وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / صناعه السيما والنتاج الفني فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول علي التراخيص الزمة

12 - ميلد بطرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     197129 قيدت فى 25-10-2009 برقم ايداع    15218 

وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصنيع مخارج التكييف ,التوكيلت التجاريه

13 - ياسر محمد المعتز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238874 قيدت فى 03-03-2017 برقم ايداع    

4715 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية والمقاولت العامة المتكاملة والعمال الهيدروليكية والميكانيكية فيما عدا اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن - صناعة المواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوازمها )بدون جلفنة( 

صناعة خزانات معدنية متنوعة وصناعة اجهزة متنوعة لترشيح السؤال وتنقيتهاوفصلها وصنع محطات تحلية 

ومعالجة المياه واجزائها

14 - احمد حافظ عبدالفتاح وشريكته شركة سبق قيدها برقم     229508 قيدت فى 12-06-2013 برقم ايداع    

7169 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / قاعه العاب رياضيه

15 - كريم ديهوم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     235255 قيدت فى 04-10-2015 برقم ايداع    0 وفى 

تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / خدمه اداره المشاريع المتعلقه بالتصميمات الداخليه 

للوحدات السكنيه

16 - محمد احمد محمد شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     248605 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع    

1984 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / القيام باعمال التشطيبات و الديكورات

17 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها شركة سبق قيدها برقم     

133571 قيدت فى 11-03-2000 برقم ايداع    3069 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

1-اجراء التحاليل الطبيه  2-اداره و تشغيل مراكز التحاليل الطبيه  3- اداره و تشغيل المستشفيات و المراكز و 

المنشات الطبيه بكافه انواعها و تخصصاتها

18 - محمد زكريا اسماعيل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     239657 قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    

10528 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / طباعه وتصنيع الكرتون ومواد التعبئه 

والتغليف  فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه

19 - اصبح محمد زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     229625 قيدت فى 03-07-2013 برقم ايداع    

7905 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / التوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الكمبيوتر

20 - يوسف محمد يوسف وشريكة شركة سبق قيدها برقم     239324 قيدت فى 25-05-2017 برقم ايداع    

8178 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجاره منتجات التجميل و المكملت 

الغذائيه و الغذيه الخاصه و التصنيع لدى الغير لكل ما سبق

21 - خالد محسن عبد السلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     205441 قيدت فى 22-08-2010 برقم ايداع    

14921 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء / نشاط الستيراد

22 - صناعات همام وشركاه _)محمد محمود احمد همام وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     90073 قيدت فى 

22-07-1991 برقم ايداع    5566 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / صناعات 

هندسيه ومنها تصنيع مراوح طرد مركزيه ومراوح محوريه لستخدامها فى التهويه الصناعيه ومعدات تكييف 

الهواء وتجارة جميع منتجات الشركه وماتستورده الشركه والخدمات المؤداه بمعرفة الشركة من تركيبات 

وصيانةالمعدات وتجارة قطع الغيار ومستلزمات ومستهلكات النشاط وتوكيلت تجاريه ومقاولت وإنتاج ابراج 

تبريد ومجمعات اتربه ووحدات مناولة هواء ووحدات تبريد طرفيه وتصدير جميع منتجات الشركه والستيراد. 

دون اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها.
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23 - شركة دالتكس لتكنولوجيا المعلومات )دالتكس اى تى( شركة سبق قيدها برقم     96782 قيدت فى 

19-10-1993 برقم ايداع    6577 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / العمل في 

مجالت الكمبيوتر وأجهزة الحاسبات اللية وتكنولوجيا المعلومات واجهزة ميكنة المكاتب واللكترونيات  الصناعية 

وأنظمة التحكم اللكترونية وأنظمة المن والسلمة والمستلزمات الخاصة بها .... وللشركة في سبيل ذلك القيام  بما 

يلي :  تسويق ودعم وصيانة الجهزة والنظمة المتعلقة بأغراض الشركة وكذلك الجهزة المكملة لها ولوزام 

تشغيلها .  تصنيع وتجميع الجهزة والنظمة المذكورة والمستلزمات الخاصة بها .  الستيراد والتصدير والوكالة 

التجارية في حدود غرض الشركة .  تصميم وتطوير وتجميع وتركيب وتشغيل أنظمة المعلومات المتكاملة غير 

النمطية والقائمة علي مصادر صناعية  وتكنولوجية مختلفة وذلك وفقا  للحتياجات الخاصة للمستخدمين .  تطوير 

أنظمة المعلومات وأعداد البرامج وانتاج وتسويق حزم التطبيقات .  إنشاء مراكز التدريب وتقديم برامج التدريب 

المتعلقة بنشاط الشركة .    تقديم الستشارات الفنية في مجالت عمل الشركة .  إدارة مشروعات ومراكز 

المعلومات لحساب الغير .  إنشاء وتشغيل وإدارة وتسويق خدمات مراكز الخدمة لتقديم خدمات الحاسب اللكتروني 

للغير .  إنشاء وتشغيل وإدارة وتسويق خدمات بنوك المعلومات اللكترونية وشبكات خدمات المعلومات .  إنشاء 

وتجهيز صالت الحاسبات اللكترونية وصيانتها .  مقاولت عامة للمشروعات و للمباني السكنية والتجارية 

والدارية والصناعية والزراعية و المباني مسبقة الصنع و  المباني الحديدية و النشاء و الهدم و ترميم المباني و 

تشغيل و صيانة و نظافة المباني السكنية و التجارية .  إنتاج الخرسانة الجاهزة و البلط و البلك السمنتي .  

مقاولت أعمال الطرق و تشمل الترابية و السفلتة و النارة .  أعمال المياه و الصرف الصحي و صيانة و تشغيل 

محطات تنقية المياه و الصرف الصحي و المنشآت الكهربائية  مقاولت العمال الكهربائية و تشمل محطات توليد 

و نقل و تحويل الطاقة الكهربائية .  العمال الميكانيكية ) أعمال نظم التبريد و التكييف المركزي (.  العمال 

اللكترونية و أعمال الشبكات التصالت السلكية و اللسلكية و شبكات الحاسب اللي و نظم التحكم اللي .  تأجير 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى  المعدات الثقيلة الغير زراعية .  العمال الصناعية ..  ?

استزراع الراضى حسب ما تسمح به القوانين السارية ويشترط أن تكـــون  تجعلها قابلة للستزراع  ?

الراضـــي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق 

زراعة وإنتاج  محطات تشغيل وتداول الحاويات   ? صيد السماك وكذا إقامة المزارع السمكية  ? الغمر  ?

وتعبئة وتغليف وتشميع وفرز وتوزيع وتجفيف وحفظ وتبريد وتجميد وتوريد وتجارة البطاطس والحاصلت 

الزراعية  والمحاصيل البستانية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية عموما لدى الشركة و / أو الغير والنقل و 

النقل المبرد والمجمد وتملك واستئجار وتأجير وإدارة واقامة محطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل 

والثلجات ومحطات التعبئة والتغليف والفرز وخلفه واستيراد مكوناتهم ومعداتهم وقطع غيارهم مما يلزم لتحقيق 

نشاط الشركة وأغراضها و كافة خدمات الشحن والنقل والتفريغ اللزمة لمباشرة أيا منها و اللزمة لنشاط الشركة 

التبخير وما يستلزمه من  سواء كان بسيارات الشركة أو بسيارات الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير .  ?

مواد ومعدات ومستلزمات ومبيدات لمحطات الفرز والتعبئة للحاصلت الزراعية وذلك للبضائع المصدرة او 

انتاج واستيراد وتجارة وتوريد وتعبئة كافة مستلزمات  البالتات والخشاب المستخدمة للشركة وللغير .  ?

ومدخلت  الزراعة والحصاد والري واللت و الكيماويات الزراعية والصناعية والسمدة والمبيدات والتقاوي 

إنتاج وتجميع وتجارة  والبذور والشتلت المحلية والمستوردة للشركة أو للغير  وإقامة وتشغيل مصنع لنتاجهم  ?

واستيراد وتوريد المعدات واللت والماكينات اللزمة لستصلح الراضي والحفر والتشييد وخطوط النتاج وكافة 

الجرارات و معدات وآلت وأجهزة الزراعة والحصاد وأجهزة الري وأجهزة الري المحوري وطلمبات ومضخات 

ورافعات السوائل والجهزة الميكانيكية واللكترونية وخطوط الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتشميع والتنظيف 

والوزن وأجهزة القياس والختبار والتسويق وسائل النقل والسيارات وقطع غيارهم وإطاراتهم ومواد ومستلزمات 

تقديم الستشارات والمعونة الفنية للغير فى مجالت  ومهمات ومكونات كافة ما سبق ذكره وقطع غيارهم .  ?

الستيراد عموما  والتصدير لكافة  تخصص الشركة وخبراتها فيما عدا الستشارات القانونية والمالية   ?

تملك وإدارة  أغراضها وخاصة تصدير منتجاتها الزراعية وخلفه والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية .  ?

واستئجار وتأجير الراضى والمكاتب والمخازن بأنواعها مما جميعه مما  يلزم لتحقيق نشاط الشركة وأغراضها 

المقاولت العامة مما جميعه وكافة ما تستلزمه من أعمال مدنية وإنشائية وخرسانية وميكانيكية وخلفه  وأهدافها   ?

وكافة اعمال انشاء وتركيب الجمالونات وأجهزة الري المحوري وكافة انظمة الري الخرى وكافة ما تستلزمه 

إقامة المعارض بشرط استصدار الترخيص اللزم لكل معرض على حده من  أعمال إنشائها وتركيباتها .  ?

كافة ما يستلزم القيام بأعمال استيراد وتجارة وتركيبات أجهزة الري  الهيئة العامة للمعارض والسواق الدولية .  ?
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المحورى بكافة مكوناتها ومشتملتها وقطع غيارها   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من 

الوجوه  مع الهيئات والمنشأت التى تزاول أعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها ان  تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .    مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

ومع مراعاة احكام القوانين ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من  الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ا وفى الخارج كما 

يجوز لها ان  تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

24 - اصبح / عبد الرحمن محمد قناوى حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     230721 قيدت فى 

24-11-2013 برقم ايداع    12574 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء / تجاره قطع 

غيار الموتسيكلت

25 - اصبح / اسماعيل يسرى اسماعيل بدوى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     234949 قيدت فى 

10-08-2015 برقم ايداع    9825 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجارة و 

توزيع المبيدات الزراعية والسمده ومكافحة الفات وتجهزة الرش والمعدات الزراعية ومستلزماتها واستشارات 

زراعية وصيانة المسطحات الخضراء واعمال النظافه ورفع المخلفات و التوكيلت التجاريه و التوريدات العموميه 

) فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الكمبيوتر (

26 - اصبح / احمد عبد العليم احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     137730 قيدت فى 16-10-2000 برقم 

ايداع    12332 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / استيراد وتصدير وبيع منتجات 

خان الخليليى والمنتجات الزجاجية والجلدية والميداليات والبورسالين وجميع المجموعات السلعية فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6

27 - شهاب الدين احمد محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     220775 قيدت فى 21-03-2012 برقم 

ايداع    5879 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /توريد و صيانة اجهزة علمية و 

معملية فيما عدا الكمبيوتر او مستلزماتة و توريد كيماويات و زجاجيات و مستلزمات المعامل و معدات المصانع و 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و التوريدات العمومية و تجارة و بيع و توريد المواد الغذائية بكافة 

انواعها و توريد الجهزة الطبية

28 - اصبح/ محمد بسيونى احمد طلبه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     197631 قيدت فى 2009-11-10 

برقم ايداع    16437 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / بيع حلوي من عجين

29 - شركة الدردير لدارة المشروعات والمقاولت )احمد على يوسف وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     

234833 قيدت فى 13-07-2015 برقم ايداع    8945 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه / الستيراد والتصدير

30 - اصبح عمرو عبد ربه محمد متولي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     227103 قيدت فى 2012-10-30 

برقم ايداع    20018 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / الستيراد و التصدير و 

التوكيلت التجاريه تجاره و توريد ماكينات الخياطه و التطريز و ماكينات التقطيع بجميع انواعها و جميع انواع 

قطع غيار ماكينات الخياطه و التطريز و مستلزماتها من خيوط و خلفه توريد مستلزمات المصانع من ماكينات و 

عدد و اجهزه سيفتى

31 - علء الدين سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232611 قيدت فى 19-08-2014 برقم ايداع    

8995 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تاجير السيارات فقط

32 - تكنك تك سيد يوسف بدوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165028 قيدت فى 29-01-2005 برقم 

ايداع    1142 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / توريدات عموميه

33 - ليصبح ) اسماعيل محمود وشريكته (. شركة سبق قيدها برقم     185829 قيدت فى 19-02-2007 برقم 

ايداع    2647 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ مقاولت
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34 - كريم احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     227910 قيدت فى 26-11-2012 برقم ايداع    

21861 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تنظيم و تسويق المعارض و المؤتمرات 

و الحملت التسويقيه و اداره المشروعات و الشواطئ و تاجيرها و التوريدات العموميه و المقاولت والتصنيع لدي 

الغير للمنتجات الخشبيه والمعدنيه

35 - مصطفى عبد ا احمد عبد السلم بسطامى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     232530 قيدت فى 

06-08-2014 برقم ايداع    19426 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصدير 

ملبس جاهزة

36 - اصبح / طارق عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86309 قيدت فى 07-06-1990 برقم ايداع    

4188 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / النتاج والتوزيع الفني فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

37 - شريف محمد رضا عبد الستار السلكاوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     224145 قيدت فى 

18-07-2012 برقم ايداع    13633 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /بيع وشراء 

وتوريد أجهزة طبية ومعملية وأجهزة علمية وملحقاتها واسطوانات غازات طبية وصناعية وملحقاتها والستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية .  •لتصنيع لدي الغير .   •بيع وشراء شتلت الخضروات والفاكهة وتجارة الحبوب 

والغلل .

38 - عمر ابراهيم احمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     232815 قيدت فى 18-09-2014 برقم ايداع    

10256 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ توريد و تركيب رخام وجرانيت

39 - طارق العزبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     123958 قيدت فى 29-10-1998 برقم ايداع    

13251 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط صناعه معدنيه مغذيه للسيارات - 

حذف نشاط تصنيع اجزاء معدنية لفوانيس السيارات ورفرف سيارة وعلبة شاسيهات للسيارات وجنوط سيارات 

ومعدات شبك او شيالت للسيارات من معدن او الدائن

40 - طارق العزبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     123958 قيدت فى 29-10-1998 برقم ايداع    

13251 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط صناعه معدنيه مغذيه للسيارات - 

حذف نشاط تصنيع اجزاء معدنية لفوانيس السيارات ورفرف سيارة وعلبة شاسيهات للسيارات وجنوط سيارات 

ومعدات شبك او شيالت للسيارات من معدن او الدائن

41 - هدى جلل يسى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     200777 قيدت فى 07-03-2010 برقم ايداع    

4093 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / تنظيم المعارض و المؤتمرات داخل 

الجمهوريه مصر العربيه ماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه و توريد 

العماله و النترنت

42 - اصبح / سامح محمد شوقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     237440 قيدت فى 31-08-2016 برقم 

ايداع    119440 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصنيع وتوريد المواد الغذائيه 

والتصدير
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الكيان القانونى

1 - غاده الجندي وشركاها شركة سبق قيدها برقم     249698 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    10514 

وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - اصبح / عماد احمد حبيب احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     217581 قيدت فى 07-12-2011 برقم 

ايداع    21600 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - اسامة محمد جمال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     134411 قيدت فى 29-04-2000 برقم ايداع    

4906 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - علء عبدالفضيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     102046 قيدت فى 17-06-2020 برقم ايداع    

5320 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - زمزم لتجارة وتوزيع المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     102046 قيدت فى 17-06-2020 برقم 

ايداع    5320 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - علء عبدالفضيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     102046 قيدت فى 15-04-1995 برقم ايداع    

3471 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - اصبح / احمد عبد العليم احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     137730 قيدت فى 16-10-2000 برقم 

ايداع    12332 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - ليصبح ) اسماعيل محمود وشريكته (. شركة سبق قيدها برقم     185829 قيدت فى 19-02-2007 برقم 

ايداع    2647 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

9 - اصبح / سامح محمد شوقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     237440 قيدت فى 31-08-2016 برقم 

ايداع    119440 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146345   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-04-2002 برقم ايداع    3479 الى   اصبح / رامي عادل محمد كمال وشريكه

2 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 251282   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2022 برقم ايداع    21103 الى   عبدالسلم حامد كامل وشريكيه

3 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 134411   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-04-2000 برقم ايداع    4906 الى   اسامة محمد جمال وشريكه

4 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 227427   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-11-2012 برقم ايداع    20795 الى   اصبح/ احمد عبدالحميد عبده وشركاه

5 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 239956   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2017 برقم ايداع    13140 الى   اصبح / ياسر محمد سعيد زكى همام وشريكته

6 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 87650   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-1990 برقم ايداع    7863 الى   اصبح / وائل احمد محمد الخولي وشركاه ) ايجيبت 

فيبر(

7 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 227427   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-11-2012 برقم ايداع    20795 الى   احمد محمد على عثمان وشركاه

8 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152725   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-04-2003 برقم ايداع    4180 الى   الشركة الدوليه للمستلزمات الطبيه )اشرف تركى 

وشركاه(

9 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 249020   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    21919 الى   رنا احمد فهمى مردان وشركائها

10 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 212077   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2011 برقم ايداع    8477 الى   نسيم فهمى جورجيوس تاوضروس و شريكته

11 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187195   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-03-2007 برقم ايداع    5330 الى   اصبح / فارس حميد الفودعي وشريكته

12 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 230721   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-11-2013 برقم ايداع    12574 الى   اصبح / عبد الرحمن محمد قناوى حسن و شريكه

13 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 234949   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2015 برقم ايداع    9825 الى   اصبح / اسماعيل يسرى اسماعيل بدوى و شريكه

14 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 251302   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    22225 الى   شادى يسرى محمد وشركاه

15 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137730   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-10-2000 برقم ايداع    12332 الى   اصبح / احمد عبد العليم احمد وشريكه

16 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 237849   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    22322 الى   الشركه المصريه للسيارات )محمد ريان وشركاه (

17 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197631   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-2009 برقم ايداع    16437 الى   اصبح/ محمد بسيونى احمد طلبه وشريكه
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18 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81363   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-01-1989 برقم ايداع    195 الى   اصبح / امنيه مختار محمد الحمزاوي وشريكتها ) تيمو 

للسياحه(

19 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 86309   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-1990 برقم ايداع    4188 الى   اصبح / طارق عبدا وشركاه

20 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 242299   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2018 برقم ايداع    8887 الى   اسماء عبده عبد العظيم منشاوى وشريكها عشيرى عبد 

النظير حسانين ابو زيد

21 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 237440   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2016 برقم ايداع    119440 الى   اصبح / سامح محمد شوقى وشركاه
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الشخاص

1 - كريم عطا ا وهبة زكى  مدير عام   المقيد برقم قيد    52144   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-1980 برقم 

ايداع   7238 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1980  بــ :  يتولي اداره الشركه مدير تعينه الجمعيه العامه من بين 

الشركاء او من غيرهم و عينت الجمعيه : 1 - السيدة/ دينا عطال وهبه زكى -- 2 - السيد/ كريم عطا ا وهبه 

زكى  يباشر المديران وظائفهما لمدد غير محدودة.

2 - غاده محمد حسام الدين ابو الفتوح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64591   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1984 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 01-09-1984  بــ :  بمـوجب محضر اجتمــاع 

جمعيــة عامه عـــادية منعقـــده بتـــاريخ 7/11/2022 و المعتمدة من الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة 

بتاريخ 20/11/2022 قررت الجمعية بالجماع الموافقة على تعديل صلحيات اعضاء مجلس ادارة  الشركـــة و 

ذلك باضافة بند القتراض باسم الشركة لتصبح صلحيات اعضاء مجلس ادارة  الشركة كالتالى :   و يمثل رئيس 

مجلس الدارة و العضو المنتدب – منفـردا او مجتمعـــــا مع نائب رئيــــس مجلس الدارة و العضو المنتدب 

السيدة / غادة محمد حسام الدين ابو الفتوح – الشركــة و لهمــــا فى ذلك مجتمعين او منفردين اوســـع السلطات 

فى التوقيع نيابة عن الشــــركة امام كافــــة الجهــات و البنـوك و لهما فى سبيل تحقيق ذلك الحــق فى فتـــح 

الحســــابــات و العتمـادات المستنـــدية و اغلقهــــا و توقيـــع الشيكـــات و الكمبيــــالت و تظهيرها و 

القتراض باسم الشركة  و لرئيس مجلس الدارة منفردا التوقيع على عقود البيع بكافة انواعهــــــا و عقود الرهن 

سواء كانت عقــــارية او تجــــاريــة و التوقيــــــــــع على عقــود بيـــــع و شـــراء الصــــول و المنقـــولت و 

السيارات الخاصـــــة بالشركة و كذلك التوقيع على كافة الوراق و العقود اللزمة لتسيير نشاط الشركة و لرئيس 

مجلس الدارة الحق فى ان يفوض من يراه فى اى من الصلحيات الممنوحة له سواء كان من مجلس ادارة الشركة 

او موظفيها او الغير .

3 - بشير  محمد بشير محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69132   وتم ايداعه بتاريخ    09-03-1986 برقم 

ايداع   1887 تم التأشير فى تاريخ 09-03-1986  بــ :  

4 - بشير  محمد بشير محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69132   وتم ايداعه بتاريخ    09-03-1986 برقم 

ايداع   1883 تم التأشير فى تاريخ 09-03-1986  بــ :  تم تعيينه مدير للفرع بدل من السيد / محسن محمد 

محمود

5 - عبد الرازق حماد عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77649   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1988 برقم ايداع   336 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1988  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الداره المنعقد في 2020/1/25 تم التي :- الموافقه علي توزيع الوظائف داخل المجلس علي النحو التي :- 

السيد/ عبدالرازق حماد عبدالرازق رئيس مجلس الداره 2-السيد/ محمد عبدالرازق حماد سكرتير 3-السيد/  احمد 

عبدالرازق حماد امين الصندوق 4-السيده / فايزه عبدالرازق حماد عضو 5-السيده/ هويدا عبدالرازق حماد عضو  

- وافق الحاضرون علي ان يكون حق التوقيع علي الشيكات السيد/ عبدالرازق حماد عبدالرزاق رئيس مجلس 

الداره مع السيد/ احمد عبدالرازق حماد امين الصندوق وفي حاله السيد / عبدالرازق حماد عبدالرازق رئيس 

مجلس الداره يكون حق التوقيع للسيد/ محمد عبدالرازق حماد مع السيد/ احمد عبدالرازق حماد امين الصندوق

6 - تماضر  سعيد الملح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    78300   وتم ايداعه بتاريخ    1988-03-02 

برقم ايداع   2019 تم التأشير فى تاريخ 02-03-1988  بــ :  خرج و استلم كافه حقوقه

7 - جرجس نادي امين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80136   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-1988 برقم 

ايداع   6465 تم التأشير فى تاريخ 08-09-1988  بــ :  

8 - سمير محمد محمد على شما  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    80136   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-1988 برقم ايداع   6465 تم التأشير فى تاريخ 08-09-1988  بــ :  اصبح حق الداره و التوقيع 

باضافه اختصاصات للشريك المتضامن السيد / سمير محمد محمد على وهو حق تفويض و توكيل اخرين فى كل 

او بعض الختصاصات
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9 - عماد زيدان ثابت يونس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    84834   وتم ايداعه بتاريخ    1990-01-01 

برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1990  بــ :  دخول الشريك المتضامن اصبح له حق مباشره 

واداره العمال داخل الشركه و التعامل مع العاملين بالشركه وكافه الوراق بالشركه ومباشره والشراف الكامل 

وحق الطلع علي التعاقد وكافه الوراق بالشركه دون ان يكون له حق التوقيع ويكون حق التوقيع للشركاء الثلثه 

فقط 1- السيد/ مجدي عبداللطيف بنداري 2* السيد / محمد عبداللطيف بنداري 3- السيد/ علي عبداللطيف بنداري 

مجتمعين لو منفردين اما البيع والرهن لي اصل ثابت بموافقه الشركاء جميعا

10 - احمد رمضان محمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    90990   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1991 برقم ايداع   8042 تم التأشير فى تاريخ 26-10-1991  بــ :  رفع الولية عن الشريك 

الموصى / ياسمين مجدى محمد

61 - اسامه اسماعيل عبد الوهاب منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    246152   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2019 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

62 - محمد جمال محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    246152   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2019 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  دخول الشريك المتضامن

63 - سيد عبدالمنعم عبدالسلم عبدالحميد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    246152   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2019 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة للشريك المتضامن السيد/سيد عبدالمنعم عبدالسلم منفردا وله وله حق التصرف بالرهن والقتراض من 

البنوك او البيع او التنازل من اصول الشركه وممتلكاتها واي نوع من انواع التصرف الناقله للملكيه دون موافقه 

الطرف الثاني كتابيا او من يمثله بموجب توكيل رسمي ساري

11 - احمد محمد ابوالفضل ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93926   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-1992 برقم ايداع   7519 تم التأشير فى تاريخ 31-10-1992  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركة المنعقد فى 1/12/2022 والمصدق عليه بتاريخ 12/12/2022 القرار :- رئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة يملك لهم حق التوقيع على معاملت الشركة وتعاهدتها لكل شخص مفوض بالتوقيع 

على هذه المعاملت والتعهدات من رئيس  مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان 

يعين عدة مدرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم أيضا حق التوقيع عن الشركة وله الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من إيداع وفتح الحسابات وتجميد واستخرج 

الشهادات البنكية والفراج عن راس المال وكافة التعاملت البنكية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجوارهم ولهم الحق في ابرام كافة العود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدرة حق ان 

يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم أيضا حق التوقيع عن الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة 

الضرائب والتامينات الجتماعية ومكت العمل وادارات المرور ولهم الحق مجتمعين او منفردين .  يكون لكل من   

السيد / أحمد محمد أبو الفضل إبراهيم – رئيس مجلس الدارة   المهندس / محمد حامد المختار بدران مصطفي 

أبو سيف بدران – نائب رئيس مجلس الدارة   السيد / الحسيني عبد الرحمن أحمد موسي – العضو المنتدب  

مجتمعين بحد ادني اثنان من ثلثة أعضاء مجلس الدارة   لهم الحق في التعاملت مع جميع الضمان وكافة صور 

التعامل منع البنوك والمصارف وذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وسحب المبالغ المالية

12 - مؤنس عبد المجيد عبد الرحمن  مدير عام   المقيد برقم قيد    95502   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-1993 برقم ايداع   2878 تم التأشير فى تاريخ 12-05-1993  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده في 2022/3/23 والمصدق عليها بتاريخ 2022/11/29 من الهيئه العامه للستثمار :- 

الموافقة علي تحت تعيين السيد أحمد مبارك محمود مصفيا للشركة بدون أتعاب و حددت مهامه   وفاء ما علي 

الشركة من ديون   بيع مال الشركة منقول أو عقارا أو بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخري   تمثيل الشركة أمام 

القضاء و الصلح و التحكيم  الموافقة بالجماع علي أن يكون مده تصفيه الشركة سنه من تاريخ التاشير في السجل 

التجاري
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13 - وائل محمود عبدالسلم شرف الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93949   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1992 برقم ايداع   7589 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1993  بــ :  بموجب محضر الجمعية العامة 

العادية المنعقد بتاريخ 07/12/2022, والمعتمد لدى الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 11/12/2022, تم التي:   

الموافقة بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات وليصبح تشكيل مجلس الدارة كالتالي:  1 –

السيد/ وائل محمود عبد السلم شرف الدين – تاريخ الميلد: 04/01/1975 – رقم قومي: 

27501048800191 – الصفة: رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.  2 –السيد/ جاسبير سينغ جيل 

Jasbir Singh Gill – تاريخ الميلد: 10/06/1968 – جواز سفر رقم: 548134856 – الصفة: عضو 

Syed مجلس الدارة ممثل  عن شركة/ أكزونوبيل كوتنجز إنترناشيونال بي في.  3 –السيد/ سيد نور العباد

Noorul-Ibad  - تاريخ الميلد: 17/04/1973 – جواز سفر رقم: AB9909684 - الصفة: عضو مجلس 

Nuri  السيد/ نوري سانال ليمونسيوجلو الدارة ممثل  عن شركة/ أكزونوبيل كوتنجز إنترناشيونال بي في.  4-

Sanal Limoncuogly – تاريخ الميلد: 20/06/1970 – جواز سفر رقم: U15404278 - الصفة: عضو 

مجلس الدارة ممثل  عن شركة/ أكزونوبيل كوتنجز إنترناشيونال بي في.

31 - محمد احمد محمد الجبلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158441   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2004 برقم ايداع   2962 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2008  بــ :  بموجب محضر مجلس الداره 

المنعقد بالهيئه العامه للستثمار بتاريخ 2022/12/25 تم التى - اضافه حق التوقيع لرئيس مجلس الداره تمثيل 

الشركه امام القضاه وحق التوقيع في التصالح و التنازل في القضايا و توكيل المحاميين في كل او بعض ما ذكر
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32 - غسان محمد هشام عبد ا قبانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86984   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1990 برقم ايداع   5907 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2009  بــ :  بموجب محضر جمعية عامة 

عادية مؤرخ 16/10/2022 ومعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 11/12/2022 تم الموافقة على التالى 

:- قبول الستقالة المقدمة من السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور والسيد/ ابراهيم نجيب ابراهيم نجيب عضوا 

مجلس الدارة واعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالى : 1 - الستاذ / غسان محمد هشام 

عبدا قبانى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 2 - الستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس ادارة 3 - 

الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس ادارة 4 - الستاذ/ منصور محمد هشام قبانى عضو مجلس ادارة 

5 - الستاذ/ فادى محسن كامل سلمة عضو مجلس ادارة كما وافق الحضور بالجماع على منح صلحيات 

للعضاء وذلك لتصبح على النحو التالى :- للسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبدا قبانى رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير التمويل "مجتمعين" الصلحيات التالية : 1( 

ابرام عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها 

مناسبة لعمال الشركة 2( ابرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في 

صورة اعتماد جارى مدين بضمان او بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة 3( 

التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة , وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة 

الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من 

الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة"6" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى 

مدين لتمويل نشاطها , والتوقيع على عـقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

والبنوك .  4( إبرام عقود فتح العتمـادات المستندية "استيراد" وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك 

العاملة بمصر بالشروط والحـدود التى يرونها مناسبـة لعمال الشركة. 5( التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق 

والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسـهيلت الئتمانية التى تحصـل عليها الشـركة و/

أو أى شركة من الشـركات الشقيقة الواردة فى البند "6" أدناه.  6( إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة 

في مصر أو فى الخارج تضمن فيها الشركة وأى من  الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد:-

شركة جى بى أوتو  ش م م  * شركة جى بى اوتو رينتال ترانسبورت  ش م م  * شركة آر. جى. إنفستمنت ش م 

م  * شركة جى. بى. بولو لتصنيع الحافلت ش م م * شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم ش م م * شركة 

غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م  - السكندرية * الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور 

مصر" ش م م  * شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م  * شركة مشروعى للتجارة ش م م  * رصيدى 

للمدفوعات اللكترونية "رصيدى" ش.م.م * شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات)جى.كى. القاصد(-الردن 

* شركة غبور القلم لتجارة السيارات ) جى كيو – القلم (- الردن * شركة دراي?للتمويل والخدمات المالية غير 

المصرفية  ش م م * شركة دراي? لتجارة السيارات )درايف ( ش م م * شركة جى بى كابيتال للستثمارات 

المالية ش م م  * شركة كابيتال للتوريق ش.م.م * شركة جى بى لوجيستيكس ش م م * شركة ريدى بارتس لقطع 

غيار السيارات ش م م * شركة هرم للنقل والتجارة ش م م  * شركة جى بى للستيراد والتصدير  ش م م  * 

شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش م م  * الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش 

م م "تحت التصفية" * شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش م م * شركة جى بى علب ريمورك * الشركة 

الهندسية لصيانه وسائل النقل ) الميكانيكى ( ش م م * شرك بان افريكان ايجيبت للزيوت  ش م م  * شركة ج. ب. 

ر. أوتو – الجزائر  * شركة ج. ب. ر. خدمات – الجزائر  * شركة جى. بى. جلوبال – لوكسمبرج  * شركة 

أوتوموبيلك لتجارة السيارت ش م م * شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م  ولسيادتهم "مجتمعين" الحق 

في توكيل أو تفويض الغيرفي كل أو بعض ما سبق .  للسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبد ا قبانى  رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلسالدارة "مجتمعين" 

الصلحيات التالية:  تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو 

أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلمهاكما لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل 

الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى والهـيئة العـامة للستثمار وإنشاء فـروع ومـكاتب تمثيل لتلك 

الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية , ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس 

التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة . ب - إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى شركات 

أو شراء الستثمارات أو بيعها.  وللسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبد ا قبانى رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة والسيد الستاذ / نادر رءوف كمال غبور 
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عضو مجلس الدارة "مجتمعين" حق التوقيع على كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والراضى 

وخلفه الواقعة ضمن أصول الشركة , ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .  كذلك 

تفويض السيدالستاذ / غسان محمد هشام عبد ا قبانى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على 

خطابات المرور والتجديد ورفع الحظر وكذلك التوقيع على خطابات المرور البدل فاقد فى جميع ادارات المرور 

لى اثنين مجتمعين من السماء التالية الستاذ / جرجس مسعد مرجان والستاذ / مينا نادر حليم والستاذ / مدحت 

ميخائيل ينى والستاذ / احمد حمدى احمد جميعه والستاذ / محمد صبحى مصطفى والستاذ / جورج ناجح جاداو 

منفردين من السماء التالية الستاذ / سامح فوزى صموئيل سنتأوس والستاذ / سامح سور جورجى سور 

والستاذ / تامر محمد احمد محمد والستاذ / مايكل اسعد كامل اسعد

33 - احمد محمد راغب علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    192464   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2009 برقم ايداع   4404 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2009  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن

34 - عبدا احمد فوزي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86915   وتم ايداعه بتاريخ    25-08-1990 برقم 

ايداع   9751 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2010  بــ :  تم تعيينه مدير للفرع
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35 - احمد عبد اللطيف فضل عبد المقصود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    204094   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2010 برقم ايداع   11784 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع مجلس اداره الشركه المنعقد في 2022/9/11 والمصدق عليه بتاريخ 2022/12/ من الهيئه العامه للرقابه 

الماليه :- قرر المجلس  إلغاء صلحيات التوقيع الواردة بالسجل لتجاري ليحل محلها صلحيات التوقيع أدناه:   

أول: تمثيل الشركة  يمثل الشركة  الستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر – الرئيس التنفيذي لشركة سي آى 

كابيتال القابضة للستثمارات المالية والستاذ/ أحمد عبداللطيف فضل – رئيس مجلس الدارة  – والستاذ / عبد 

الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر – نائب رئيس مجلس الدارة– والستاذ / شهير فؤاد فضل ا حصني – العضو 

المنتدب منفردين في التوقيع بأسم الشركة وبالنيابة عنها والتعامل بأسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وعلى سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية 

وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والضرائب 

ومأمورياتها والمحافظات وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات 

المرور وتعيين المثمنين والخبراء, وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور المختلفه والتعامل معها لنهاء إجراءات 

تجديد وترخيص سيارات الشركة وفى إستلم وتسليم الرخص واللوحات وكذلك التعامل مع نيابات المرور وفى 

إتخاذ كافة إجراءات نقل ملكية سيارات الشركة والتوقيع على عقود بيع تلك السيارات وتمثيل الشركة أمام الشهر 

العقارى وإدارات المرور المعنية وكذلك أمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, التليفون, الشركة المصرية 

للتصالت, المياه والصرف الصحي, شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )النترنت( وتقديم الطلبات 

والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات, ويجوز لهم تفويض جزء من هذه الصلحيات لمن يرونه من 

العاملين بالشركة أو بشركة سى آي كابيتال القابضه للستثمارات المالية ش.م.م , ولكل من الستاذ/ أحمد 

عبداللطيف فضل والستاذ/ عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر والستاذ / شهير فؤاد فضل ا حصني منفردين 

توكيل المحامين والتوقيع على التوكيلت أمام الشهر العقاري وتعديلها وإلغائها.    ثانيا : الموارد البشرية والعاملين   

يكون للستاذ/ محمد هشام  جمال الدين علي رئيس إدارة الموارد البشرية  بشركة سي أي كابيتال القابضة 

للستثمارات المالية صلحية التوقيع  منفردا على كل ما يخص أمور الموارد البشرية وتمثيل شركة التجاري 

الدولي للسمسرة في الوراق المالية  أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية والتأمين الصحى والتوقيع على عقود 

العمل ومفردات الجور وكذلك صلحية التوقيع على حساب أجور العاملين بالشركة لدى البنوك.  ثالثا  : 

صلحيات فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلت البنكية وتوقيع المستندات  فئة )أ(   : الستاذ/ أحمد 

عبداللطيف فضل  والستاذ/ عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر والستاذ / شهير فؤاد فضل ا حصني.  فئة )

فتح وغلق  ب(:  الستاذة / إيمان محمد سمير النصاري والستاذ/ محمود محمد عبد العزيز عبدالوهاب.  1-

الحسابات المصرفية لدى البنوك العاملة في مصر وخارجها والتوقيع على مستندات فتح الحساب بأسم الشركة 

واليداع في هذه الحسابات واستخراج الشهادات يكون بتوقيع لي  من السادة المذكور أسماؤهم في الفئة )أ( مع 

الحصول على القروض والتسهيلت  توقيع لي من السادة المذكور أسماؤهم في الفئة)ب( مجتمعين .  2-

المصرفية من البنوك وشركة سي آي كابيتال القابضة للستثمارات المالية لصالح الشركة والتوقيع بأسمها وبالنيابة 

عنها على عقود القروض وتقديم  الضمانات يكون بتوقيع أى من السادة المذكور أسماؤهم في الفئة )أ( مع توقيع 

أى من السادة المذكور أسماؤهم في الفئة )ب( مجتمعين.   رابعا : صلحيات التوقيع على حسابات الشركة لدى 

البنوك   فئة )أ(: الستاذ / أحمد عبداللطيف فضل , الستاذ / عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر , الستاذ / شهير 

فؤاد فضل ا حصني .   فئة )ب(: الستاذة / إيمان محمد سمير النصاري – المدير المالي, الستاذ / وليد 

علءالدين عبدالقادر – مدير إدارة التسويات المالية, الستاذة/ إيمان محمود معوض محمود - مساعد مدير إدارة 

العمليات ,الستاذ/ حاتم عبد العزيز السيد أحمد - محاسب أول , الستاذ/ خالد أحمد مصطفى أبو العل - رئيس 

قسم الرقابة على العمليات والستاذ/ محمد أحمد محمد عزب-  رئيس قسم بإدارة التسويات والستاذ/ محمود صالح 

سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك  عبد العزيز العوضي-  نائب مدير إدارة التسويات المالية.   1-

للمبالغ التي تزيد عن سبعمائة وخمسون مليون جم لي إثنين مجتمعين من السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( .  2-

سلطة التوقيع على حسابات الشركة بحد أقصى سبعمائة وخمسون مليون جنية مصري لي توقيع من توقيعات 

السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( بالضافة لي توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( شرط أل يجتمع 

توقيع: الستاذ/ وليد علء الدين عبد القادر مع أيا  من الستاذ/ حاتم عبد العزيز السيد أحمد أو الستاذ/ محمود 

سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى  صالح عبد العزيز العوضي أو الستاذ/ محمد أحمد محمد عزب.  3-

البنوك بحد أقصى 30 مليون جنية مصري لي توقيعين من توقيعات السادة المذكورين في الفئة )ب( على أن 
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يكون أحدهما توقيع الستاذة/ إيمان محمود معوض محمود - مساعد مدير إدارة العمليات أو توقيع الستاذ/ خالد 

طلب دفاتر الشيكات لي أثنين من السادة الوارد  أحمد مصطفى أبو العل - رئيس قسم الرقابة على العمليات.  4-

ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين أو أي توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( مع أي توقيع من توقيعات 

شراء وبيع أذون الخزانة وربط وتسييل الودائع والتحويل بين  السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين.  5-

حسابات الشركة المختلفة بدون حد أقصى بتوقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( مع توقيع من السادة 

الوارد ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين.

36 - ايمن طه محمد عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81363   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2011 برقم 

ايداع   4486 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2011  بــ :  

14 - وائل محمود عبدالسلم شرف الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93949   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1992 برقم ايداع   7589 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1993  بــ :  بموجب محضر الجمعية العامة 

العادية للشركة المنعقد بتاريخ 26/09/2022, والمعتمد لدى الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 30/10/2022, تم 

التي:   الموافقة بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي: تتكون المجموعة )أ( من: -

سيد نور العباد Syed Noorul-Ibad وتتكون المجموعة )ب(  -  Jasbir Singh Gillجاسبير سينغ جيل

السيد/ فريد كمال محمد السيد - السيد/ وائل محمود عبد السلم شرف الدين وتتكون المجموعة )ج( من: - من: -

السيد/ جونزالو نيفس سيموس دي  السيد/ هاني سمير جرجس أسعد - السيد/ خالد السيد السيد يوسف عتمان -

السيدة/ ناتليا كريستو  - Goncalo Nuno Neves Simoes De Madail Barbosa ماديل باربوسا

السيدة/ يارا حاتم حامد عبد العزيز, - لرئيس مجلس الدارة  Natalia Christou وتتكون المجموعة )د( من: -

منفرد ا حق تمثيل الشركة أمام القضاء. ويكون لي عضو من أعضاء المجموعة )أ( منفرد ا أو يكون لي عضو 

من أعضاء المجموعة )ب( مجتمع ا مع أي عضو من أعضاء المجموعة )ج( الحق في التوقيع علي كافة معاملت 

الشركة وتعهداتها وإبرام عقود البيع والشراء بما في ذلك بيع ورهن أصول الشركة وموجوداتها والتوقيع على كافة 

أنواع الصفقات وعقود القروض والتسهيلت وعلى المستندات الجمركية وفتح وغلق الحسابات البنكية وكذلك 

التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب 

ونقابة المحامين ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجميع مأموريتها والغرفة التجارية. يحق لي عضو من 

أعضاء المجموعة )أ( منفرد ا التوقيع على المعاملت البنكية والسحب وإصدار الشيكات وخطابات الضمان 

والوراق التجارية والتوقيع على النماذج والتعهدات البنكية والتجارية والمالية الخرى بدون حد أقصى ولكل منهم 

ا لباقي المجموعات التوقيع على المعاملت البنكية  الحق في تفويض أو توكيل الغير في هذا الشأن. ويحق أيض 

والسحب وإصدار الشيكات وخطابات الضمان والوراق التجارية والتوقيع على النماذج والتعهدات البنكية 

والتجارية والمالية الخرى وفق ا لما يلي: بالنسبة للمعاملت التي تبلغ بحد أقصي خمسة مليين جنيه مصري )أو 

ما يعادلها بالعملة الجنبية( يكون حق التوقيع لي من المجموعة )ب( مع أي اثنين من المجموعة )ج( مجتمعين. 

أما بالنسبة للمعاملت التي تبلغ بحد أقصي مليوني جنيه مصري )أو ما يعادلها بالعملة الجنبية( يكون حق التوقيع 

لي من المجموعة )ب( مجتمع ا مع أي من المجموعة )ج( أو أي اثنين من المجموعة )ج( مجتمعين. أما بالنسبة 

للمعاملت التي تبلغ بحد أقصي مائة ألف جنيه مصري )أو ما يعادله بالعملة الجنبية( يكون حق التوقيع لي من 

المجموعة )د( مجتمع ا مع أي من المجموعة )ب( أو أي من المجموعة )ج(. هذ وتم تفويض السيدة/ يارا حاتم 

حامد عبد العزيز في التوقيع نيابة عن الشركة في المسائل التي تخص الموارد البشرية ومنها على سبيل المثال ل 

الحصر التوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمسائل الخاصة بتعيين وفصل موظفي الشركة وتمثيل 

والتوقيع بالنيابة عن الشركة أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية. وفى جميع الحوال يكون للمخولين بالتوقيع 

الحق في تفويض أو توكيل الغير في بعض أو كل الصلحيات الممنوحة لهم. وتلغي كافة سلطات التوقيع السابق 

العمل بها.

37 - اسامة عبد العزيز عطية شرف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    210557   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2011 برقم ايداع   4961 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2011  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشركاء الثلثة مجتمعين او منفردين :- 1 - ادارة الشركة والتوقيع عنها للثلث شركاء مجتمعين او منفردين ولهم 

حق اليداع والسحب من البنوك مجتمعين او منفردين ولى منهم تفويض الغير بحق اليداع والسحب من البنوك 

-- 2 - القتراض من البنوك للشركاء الثلثة مجتمعين او منفردين -- 3 - التصرف )بالبيع أو الشراء( فى سيارات 

الشركة والجرارات والمقطورات والتوقيع على عقود بيعها وشراؤها وتوثيقها بالشهر العقارى للثلث شركاء 

مجتمعين او منفردين.
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38 - محمد عاطف عبدالول عبدالحق صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    218085   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2011 برقم ايداع   22800 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2011  بــ :  تم استدراك السم طبقا للرقم 

القومي
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64 - محمود فتحى عطا ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166798   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2005 برقم ايداع   4894 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

إدارة المنعقد في 16/ 11 /2022 والمعتمد من هيئه الرقابة المالية بتاريخ 30 / 11 / 2022 من الهيئه العامه 

للرقابه الماليه  تعديل سلطات التوقيع  قرر المجلس إلغاء صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري ليحل محلها 

صلحيات التوقيع أدناه:  أول: تمثيل الشركة: يمثل الشركة الستاذ / محمود فتحي عطال - رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب - والستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر - العضو المنتدب – منفردين في التوقيع باسم الشركة 

وبالنيابة عنها والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى سبيل المثال ل الحصر الهيئة 

العامة للستثماروالمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزي والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والضرائب ومأمورياتها والمحافظات وأجهزة 

المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور وتعيين المثمنين والخبراء, 

وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور المختلفه والتعامل معها لنهاء إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة وفى 

إستلم وتسليم الرخص واللوحات وكذلك التعامل مع نيابات المرور وفى إتخاذ كافة إجراءات نقل ملكية سيارات 

الشركة والتوقيع على عقود بيع تلك السيارات وتمثيل الشركة أمام الشهر العقارى وإدارات المرور المعنية وكذلك 

أمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, التليفون, الشركة المصرية للتصالت, المياه والصرف الصحي, 

شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )النترنت( وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم 

والشتراكات, ويجوز لهم تفويض جزء من هذه الصلحيات لمن يرونه من العاملين بالشركة والتوقيع بأسم 

الشركة وبالنيابة عنها علي كافة العقود التي تكون الشركة طرفا  فيها سواء في مصر أو خارجها .   ويجوز 

للستاذ / محمود فتحي عطال والستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر منفردين بيع سيارات ومنقولت وأجهزة 

كمبيوتر وأثاث الشركة بحد أقصي مبلغ مليون جنيه مصري لكل عمليه بيع .  ولكل من الستاذ / محمود فتحي 

عطال وألستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر والستاذ / عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر منفردين التوقيع 

علي عقود بيع سيارات الشركة وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وتوكيل المحامين أو المستشارين الماليين 

والتوقيع علي التوكيلت أمام الشهر العقاري وتعديلها وإلغائها  .  كما فوض مجلـس الدارة كل من : الستاذ / 

محمود فتحي عطال  والستاذ / هشام محمد اشرف لبيب جوهر والستاذ/ عبد الحميد ابو زيد الطنطاوي عامر 

منفردين في تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها علي عقود التاسيس أو الستحواذ وكافة الطلبات والمستندات وتمثيل 

الشركه امام الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق والسجل التجاري والغرفه التجاريه وماموريات الضرائب المختلفه وكافة الهيئــــــــــات    والمصالح 

الحكوميه والوزرات وذلك بغرض الشتراك او تاسيس او الستحواذ أو تسجيل الشركات بكافه انواعها وبصفه 

عامه التوقيع امام جميع الجهات سالفة الذكر وكذلك فتح الحسابات المصرفيه لدى البنوك العامله في مصروالتوقيع 

علي المستندات فتح الحساب بغرض ايداع راس مال الشركات التى تشارك الشركه في تاسيسها واليداع في هذه 

الحسابات واستخراج الشهادات وعموما اتخاذ كل ما يلزم امام كافه الجهات لتاسيس الشركات التي تشترك الشركه 

في تاسيسها أو الستحواذ على شركات وتوكيل المحامين في كل او بعض ماذكر.  ثانيا: القروض : لي أثنين من 

السادة: الستاذ / محمود فتحي عطال والستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر والستاذ/ عبدالحميد أبوزيد 

الطنطاوى عامر مجتمعيين أوأيا منهم مع الستاذة/ إيمان محمد سمير النصارى أو الستاذ / محمود محمد 

عبدالعزيز عبدالوهاب التوقيع بأسم الشركة  وبالنيابة عنها على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية التي تحصل 

عليها ومستندات السحب منها وكذلك علي الكفالت والضمانات التي قد تصدرها الشركة ضمانا  لشركاتها التابعة , 

علوة علي التوقيع علي عقود القروض التي تمنحها الشركة لشركاتها التابعة.   ثالثا: الموارد البشرية والعاملين: 

يكون للستاذ/ محمد هشام  جمال الدين علي رئيس إدارة الموارد  البشرية بشركة سي أي كابيتال القابضة 

للستثمارات المالية صلحية التوقيع  منفردا على كل ما يخص أمور الموارد البشرية وتمثيل الشركة أمام مكاتب 

العمل والتأمينات الجتماعية والتأمين الصحى والتوقيع على عقود العمل ومفردات الجور وكذلك صلحية التوقيع 

على حساب أجور العاملين بالشركة لدى البنوك.  رابعا : التعامل مع البنوك:    فئة )أ(: الستاذ / محمود فتحي 

عطال والستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهروالستاذ / أحمد عبداللطيف فضل عبدالمقصود .  فئة )ب(: 

الستاذ / عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر والستاذ/ صلح الدين إبراهيم فتحي سالم  والستاذة/ إيمان محمد 

سمير النصارى والستاذ / محمود محمد عبدالعزيز عبدالوهاب والستاذ / أحمد محمد محمد السيد البهيدي 

والستاذ / شريف عبدالمنعم محمد محمد أبوالنيل . 1-سلطة فتح وغلق الحسابات لدى البنوك ليا من السادة الوارد 

سلطة طلب دفاتر الشيكات لي أثنين من السادة  ذكرهم بالفئة )أ( مع أيا من السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب(.  2-
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الوارد ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين أو أي توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( مع أي توقيع من 

يكون لي من السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( مجتمعا  مع  توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين.  3-

أيا من السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( سلطة التوقيع علي التحويلت النقدية بين حسابات الشركة وربط وفك 

الودائع المصرفية وشراء وبيع أذون الخزانة بأسم ولحساب الشركة بدون حد أقصي . 4 -سلطة التوقيع على 

حسابات الشركة لدى البنوك للمبالغ التي تزيد عن ثلثة مليون جنيه مصرى لي أثنيين من السادة الوارد ذكرهم 

بالفئة )أ( مجتمعين .  5-سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى ثلثة مليون جنية مصرى لي 

توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )أ( مع أي توقيع من توقيعات ىالسادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( 

سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى مليون جنيه مصرى لي توقيعين من  مجتمعين .   6-

توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين على أن يكون أحدهما إيمان محمد سمير النصارى والستاذ / 

محمود محمد عبدالعزيز عبدالوهاب.   7-سلطة التوقيع علي عمليات أمناء الحفظ للستاذ / أحمد عبداللطيف فضل 

عبد المقصود مع الستاذة / إيمان محمد سمير النصارى أوالستاذ / محمود محمد عبدالعزيز عبدالوهاب أو 

الستاذ / أحمد محمد محمد السيد البهيدي بدون حد أقصي.   8- سلطة التوقيع علي عمليات أمناء الحفظ بحد 

أقصي ثلثـة مليـون جنية مصري للستاذ / شريف عبدالمنعم محمد محمد أبوالنيــل مع الستاذة / إيمان محمد 

سمير النصــارى أوالستاذ / محمود محمد عبدالعزيز عبدالوهــاب أو   الستاذ / أحمد محمد محمد السيد البهيدي 

.   خامسا  : التوقيع علي العقود الخاصة بإدارة نظم المعلومات :  يكون لكل من الستاذ / أحمد عبداللطيف فضل 

عبدالمقصود والستاذ / مصطفي محمد أحمد محمود عبيد مجتمعين التوقيع علي العقود الخاصه بأدارة نظم 

المعلومات .

97 - اشرف كمال عبده هيبه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152725   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2003 برقم ايداع   4180 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  استدراك السم ليصبح/ اشرف 

كمال عبده هيبه تركى

98 - شيرين عبد القادر احمد الزهرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    249020   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   21919 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

99 - اميرة سالم ثابت الفرخ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    187195   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2007 برقم ايداع   5330 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

100 - اسماء بدر محمد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    187195   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2007 برقم ايداع   5330 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن - 

واصبح حق الداره والتوقيع للطرفين مجتمعين ولهما حق توكيل الغير
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15 - مدحت محمد محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99000   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-1994 برقم ايداع   4368 تم التأشير فى تاريخ 23-06-1994  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة السيد 

/ مدحت محمد محمد ابراهيم – الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .

حق لرئيس مجلس الدارة منفردا  حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

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

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت والمصانع  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله  

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .ولرئيس مجلس الدارة 

منفردا حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والقتراض لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها .وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

كما لعضاء مجلس الدارة السيد / مجدى محمد ابو الفتوح الخطيب والسيد / طارق محفوظ اسماعيل احمد  ) -  .

مجتمعين ( حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

والمصانع وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك التعامل مع  البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات - تجديد تعيين مجلس اداره الشركه بنفس تشكيله لمده ثلث سنوات 1-مدحت محمد محمد ابراهيم رئيس 

مجلس اداره 2- مها محمد فتحي عضو مجلس اداره 3- مجدي محمد ابو الفتوح عضو مجلس اداره من ذوب 

الخبره

16 - طارق محفوظ اسماعيل  احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99000   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-1994 برقم ايداع   4368 تم التأشير فى تاريخ 23-06-1994  بــ :  

17 - محمد عبدالفضيل عواد عطاا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 15-04-1995  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح من حق الشريك الول الستاذ / محمد عبد الفضيل عواد عطا ا المسئول عن الدارة والتوقيع وحدة عن 

الشركة ويصبح حق القتراض والرهن عن الشركة مع البنوك للسيد / محمد عبد الفضيل عواد عطا ا وحدة دون 

شريك .

18 - زينب عبد الظاهر عطا ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 15-04-1995  بــ :  خرجت للوفاه

19 - داليا عبد الفضيل عواد عطا ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 15-04-1995  بــ :  تعديل صفتها من متضامن الي 

موصي

20 - علء الدين عباس سرحان سالم سرحان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    102849   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1995 برقم ايداع   5725 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1995  بــ :  اضافه الى بند الداره و التوقيع 

يكون للسيد / علء الدين عباس سرحان سالم التى : الحق فى توكيل او تفويض الغير فى تحصيل وصرف 

الشيكات من البنوك والحق فى توكيل و تفويض الغير فى التمثيل امام مصلحه الجمارك المصريه والهيئه العامه 

للرقابه على الصادرات و الواردات والجهات الحكوميه وغير الحكوميه حق الرهن والقتراض من البنوك و 

المؤسسات الماليه يكون للشركاء الربعه مجتمعين مع التاكيد على ان التوقيع على الشيكات الصادره للغير بتوقيع 

شريكين مجتمعين

21 - عمر عبدالعزيز السيسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109409   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-1996 برقم ايداع   11106 تم التأشير فى تاريخ 24-10-1996  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

اداره الشركه المنعقد في 2022/10/27المصدق عليه بتاريخ 2022/12/13من الهيئه العامه للرقابه الماليه تم 

التي :- تعيين السيده الستاذه / ايمان عبد العظيم السيد العوضى بدل من السيد الستاذ / جمال الدين حسين عرابى 

ابو سنه عضو مجلس الداره ممثل لمصرف ابو ظبي السلمي -تعيين السيد الستاذ/ عمر عبدالعزيز عبدالرحمن 

السيسي رئيس مجلس الداره غير تنفيذي لشركه القاهره الوطنيه للستثمار والوراق الماليه
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22 - منصور محمد هشام قباني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112862   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1997 برقم ايداع   4489 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1997  بــ :  بموجب محضر جمعية عامة 

عادية  بتاريخ 17/10/2022 و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية  تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس 

إدارة الشركة ليصبح على النحو التالى:  الستاذ/ منصور محمد هشام قبانى            -   رئيس مجلس الدارة – 

غير تنفيذى  الستاذ/ نادر رءوف كمال غبور                -   عضو مجلس الدارة المنتدب – تنفيذى  الستاذ/ 

عباس حسن عباس السيد             -   عضو مجلس إدارة – تنفيذى  الستاذة/ دينا رؤف كمال حنا غبور            

-   عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى  الستاذ/ رفيق رمزى عطية عبد ا             -   عضو مجلس إدارة – 

غير تنفيذى  الستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى     - عضو مجلس إدارة – مستقل  الستاذ/ 

محمد نجيب ابراهيم                                   - عضو مجلس إدارة – مستقل  كما وافق السادة الحضور 

بالجماع على الستقالة المقدمة من السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الدارة وقبول تعيين السيد 

الستاذ/ منصور محمد هشام قبانى لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة 

كما هو مذكور أعله.   كما تمت الموافقة على منح السيد الستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الدارة 

المنتدب " الختصاصات والصلحيات التالية :-  كافة الصلحيات المالية بالضافة إلى أن يكون له أوسع السلطات 

للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العقود والمعاملت المالية , الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون له حق 

التوقيع عن الشركة على سبيل النفراد أمام كافة الجهات والبنوك وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات 

وإغلقها وتوقيع الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادته الصلحيات التية:-   إبرام 

عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يراها مناسبة 

لعمال الشركة.  إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في صورة 

اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يراها مناسبة لعمال الشركة ,  التصرف 

برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة , وكذا رهن أصولها العقارية والتصـرف في أصـول الشركة الثابت منها 

والمنقول لمصلحة أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة 

المذكورة في الفقرة "10" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمـادات جـارى مـدين لتمويل 

نشاطها , والتـوقيع على عـقود الـرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك .

إبرام عقود فتح العتمـادات المستندية "استيراد" وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر 

بالشروط والحـدود التى يراها مناسبـة لعمال الشركة ,تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية 

وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات وإستيفاء المستندات واستلمها كما له الحق في 

التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار, وانشاء 

فروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية, وله في ذلك التعامل مع جميع الجهات 

التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .  التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق 

والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسهيلت الئتمانية التى تحصل عليها الشركة و/أو 

أى شركة من الشركات الشقيقة الواردة في البند "10" أدناه .إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى 

شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها.وللسيد العضو المنتدب تسيير العمال العتيادية اليومية للشركة وكذلك 

العمال الموكلة قانونا  للعضو المنتدب فى الشركات المساهمة, كما يتولى تنفيذ ومتابعة أى أعمال أخرى توكل إليه 

من السيد رئيس مجلس الدارة.  التوقيع على عقود المعاوضة . إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة في 

مصر وفى الخارج تضمن فيها الشركة وأى من  الشركات الشقيقة التابعة لها وهى على وجه التحديد:شركة جى 

بى أوتو ش م م شركة جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م   شركة كابيتال للتوريق ش.م.م شركة 

مشروعى للتجارة ش م م شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش م م شركة رصيدى للمدفوعات اللكترونية "

رصيدى" ش.م.م شركة رصيدى لحلول التحصيل ش.م.م شركة حال  للتمويل الستهلكى ش.م.م شركة جى  بى  

للتأجير التمويلى والتخصيم ش م م  شركة دراي? لتجارة السيارات ش م م  شركة دراي? للتمويل والخدمات 

المالية غير المصرفية ش م م  شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت ش م م شركة تمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة "ائتمان" ش م م  شركة إم أن تى تيك القابضة للستثمارات المالية ش م م شركة هرم للنقل والتجارة 

ش.م.م شركة جى بى بولو لتصنيع الحافلت ش م م   الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية " 

إيتامكو " ش م م شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م  السكندرية  الشركة المصرية لتصنيع 

وسائل النقل "غبور مصر" ش م م شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م شركة سوق مصر للسيارات 

المستعملة "فبريكا" ش م م شركة بان أفريكان إيجيبت للزيوت ش م م " تحت التصفية" ش.م.م شركة تاير آند مور 
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لخدمة السيارات "360" ش م م شركة جى بى للستيراد والتصدير ش م م شركة ريدى بارتس لقطع غيار 

السيارات ش م م شركة جى بى لوجيستيكس ش م م الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش م م 

الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش م م   شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م 

شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م شركة جى بى أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م 

الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش.م.م شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى. القاصد( -

الردن  شركة غبور القلم لتجارة السيارات )جى كيو – القلم( – الردن شركة جى بى علب  شركة جى بى آر 

للخدمات شركة جى بى البستان   شركة غبور للتجارة العامة  شركة ج. ب. ر. أوتو – الجزائر  شركة جى. بى. 

جلوبال – لوكسمبرج شركة جى بى جلوبال بى فى  شركة جى بى فايننس – لوكسمبورج شركة سالكسيا – 

قبرص شركة الخليج لتجارة السيارات  شركة إم أن تى انفستمنت BV – هولندا شركة جى بى كابيتال بى فى – 

هولندا شركة بى.بى.اى.ال )قبرص( جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في  شركة جى بى مايكرو كريدت 

بى في شركه جي بي مايكرو كريدت بي في شركه جي بي للتأجير التمويلي بي في شركه جي بي للتأجير 

التشغيلي بي في شركه جي بي كونسيمر فاينانس بي في   وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض 

ما تقدم . ولسيادته توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والراضى وخلفه , اللزمة 

لمباشرة نشاط الشركة منفردا وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق
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23 - هاني اسماعيل محمد سرور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24440   وتم ايداعه بتاريخ    

بموجب إجتماع الجمعية  09-06-1971 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 20-08-1997  بــ :  •

العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/12/2021 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالجماع على خروج الستاذ/ محمود  7/2/2022 أصبح  :ـ    •

كما قررت  سامى عبد الحميد عبد الرحمن – عضو مجلس الدارة – من عضوية مجلس الدارة للوفاه 0   •

الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالجماع على تجديد تعيين مجلس الدارة وتحديد صفات واختصاصات 

هانى إسماعيل محمد سرور 20/11/1964 السادة رئيس واعضاء مجلس الدارة وذلك على النحو التالى :ـ     1-

فلسطين – اثبات الشخصية غير مسجل - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وتحديد صلحياته واختصاصاته 

تمثيل الشركة أمام القضاء والغيروالتوقيع منفردا فى التعامل مع جميع جهات الدارة والشهر  كالتالى :ـ   -

العقارى والتوثيق والهيئة العامة للستثماروالمناطق الحرة ومأموريات الضرائب بأنواعهاوالهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية وكافة الجهات الحكومية وغيرالحكومية )مرفق المياه والكهرباء والتليفونات والمجلس المحلى 

والمحافظات وجهات الدارة والتصديق على كافة أنواع العقود ومحاضرالتصديق على هذه العقود أمام الشهر 

التعامل فى الوراق المالية من أسهم  العقارى والتوثيق وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر 0  -

وسندات المقيدة بأسم الشركة سواء بالبيع أوالشراء وصرف الرباح وقبض واستلم المبالغ المالية الناتجة عن البيع 

والكتتابات العامة والكتتاب فى زيادة رؤوس أموال الشركات المصدرة للسهم ودفع القساط والسترداد 

وصرف الشيكات من جميع البنوك والتعامل مع جميع شركات السمسرة فى الوراق المالية بإعطاء أوامرالبيع 

والشراء ودفع واستلم النقدية والتوقيع على العقود الخاصة بآى جهة والتعامل مع أمناء حفظ الوراق المالية 

والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وله حق توكيل الغيرفى كل 

التعامل مع كافة البنوك والمصارف فى جميع المعاملت البنكية من سحب وايداع وفتح  اوبعض ماذكر 0   -

الحسابات البنكية والفراج عن رأس المال والتوقيع على التسهيلت المصرفية واستصدارخطابات وشهادات 

التصرف  الضمان وحق القتراض والرهن من البنوك أوآيه جهات آخرى بأسم الشركة أوضمن أغراضها 0  -

فى بعض الصول والتوقيع على عقود البيع والشراء والتنازل والرهن واليجار لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

والجل والتوقيع على كافة انواع العقود سواء البتدائية والنهائية الناقلة للملكية وإلغاء جميع التوكيلت بأنواعها ) 

قضايا – رسمى عام – خاص( والتوقيع على محاضر التصديق باللغاء أمام مأمورية الشهر العقارى والتوثيق وله 

التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس أوالغير  حق توكيل الغير فى كل أوبعض ماذكر 0   -

الحق فى تعيين وعزل  وكفالة الغير وأن يكون له حق توكيل البنوك أوالغير فى كل أوبعض ماذكر 0  -

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وأنظمتها وعقود تعديلها واشهارها  السندات الذنية 0  -

والتخارج منها وتسميتها وتصفيتها وفسـخها وادخال اية تعديلت على عقودها أوآى عقود اتفاقية آخرى واثبات 

تاريخها بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتسليم كافـة المستندات والتوقيع عليها بأسم الشركة ولصالحها وله حق 

محمود المام السيد الطنبولى 8/3/1955 مصر  القاهرة – رقم  توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر 0  2-

حسين كمال عبد الحميد ابراهيم 24/6/1972 مصر  قومى 25503081201176- عضو مجلس إدارة  0  3-

القاهرة  رقم قومى 27206240105119- عضو مجلس إدارة  ممثل عن شركة الغزاوى للتجارة والتوزيع 

بهاء محـــمد حسـين سليمان 22/8/1978 مصر القاهرة رقم قومى 27808220105015 -  والمقاولت 0  4-

مصطفى محمد ابوالفتوح عبدالمنعم  26/7/1975 مصر القاهرة رقم  عضو مجلس إدارة  من ذوى الخبرة    5-

وبموجب محضر أجتماع الجمعية  قومى 27507260100695-  عضو مجلس إدارة  من ذوى الخبرة  0  •

العامة غير العادية  المنعقدة بتاريخ 21 /4/2022 وعقد تعديل المواد  أرقام ) 3 , 4 , 5 ( من النظام الساسى 

للشركة والمعتمد من الهيئة العامة للستثماروالمناطق الحرة بتاريخ 30/5/2022 والمصدق عليه من الشهر 

اقامة وتشغيل مصانع  - العقارى بموجب محضر التصديق رقم 1562 س  لسنة 2022  أصبح  :ـ    أول :ـ

لتصنيع وانتاج كافة أنواع الجهزة والدوات الكهربائية واللكترونية المنزلية والتى تعمل بكافه أنواع الطاقة 

شراء وبيع وتاجير وإمتلك  الستثمار والتسويق والتطوير العقارى 0   - والصناعات المغذية لها 0   -

الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق وإعدادها للبناء أوبيعها بحالتها أوبعد إقامة المنشآت عليها 

وإقامة المبانى والوحدات السكنية و التجارية والدارية والترفيهية سواء بالذات أوبالمشاركة مع الغير لتمليكها 

أوتأجيرها أوإدارتها أوإستغللها لحسابها أولحساب الغير ‘ مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 
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2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم356لسنة 2008والمرسوم بقانون14لسنة 2012 0  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصرأوالخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

المدة المحددة لهذه  - السالفه أوتشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية 0  ثالثا :ـ

الشركة هى : خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى

24 - كريم عطا ا وهبة زكى  مدير عام   المقيد برقم قيد    52144   وتم ايداعه بتاريخ    1980-12-09 

برقم ايداع   7238 تم التأشير فى تاريخ 29-04-1998  بــ :  يتولي اداره الشركه مدير تعينه الجمعيه العامه من 

بين الشركاء او من غيرهم و عينت الجمعيه : 1 - السيدة/ دينا عطال وهبه زكى -- 2 - السيد/ كريم عطا ا 

وهبه زكى  يباشر المديران وظائفهما لمدد غير محدودة.

101 - خالد محمد قناوى حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    230721   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2013 برقم ايداع   12574 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  خرج و استلم كافه حقوقه

102 - سارى خالد محمد عبد الفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    234949   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2015 برقم ايداع   9825 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

25 - بدوي عبد الراضي صلح عبد القادر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    150269   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2002 برقم ايداع   12638 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2002  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك/ بدوى عبدالراضى صلح عبدالقادر منفردا وله الحق في  التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن والتسهيلت 

البنكية كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق غى تعيين وعزل مستخدمى 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 او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر.

39 - شهاب الدين احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    220775   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2012 برقم ايداع   5879 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  تعديل أعمال الدارة و التوقيع 

للشريك المتضامن السيد / شهاب الدين احمد محمد على منفردا ولة الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى 

التوقيع على العقود البتدائية و النهائية ودفع وقبض الثمان و التوقيع على الشيكات باسم الشركة و السحب و 

اليداع و فتح و غلق الحسابات بالبنوك و التوقيع على عقود القرض و الرهن و شراء و بيع اصول و ممتلكات 

الشركة و التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وله الحق فى ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة و كل ما يلزم لتحقيق غرض الشركة . وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر - هخروج 2 شركاء موصيين مذكورين بالعقد - دخزل 2 شركاء موصييم مذكورين بالعقد

40 - رانا حسن محمد فهمى الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    229625   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2013 برقم ايداع   7905 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2013  بــ :  

41 - تامر اسماعيل نجم عطية  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179419   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2006 برقم ايداع   11650 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2014  بــ :  اعتماد محضر مجلس إدارة 

الشركة المنعقدة في يوم 2022/12/19 و المصدق عليه برقم 18850 من الهيئة العامة للرقابة المالية فى يوم 

2022/12/25    -القرار رقم 1 :- وافق مجلس الدارة على تعيين السيد محمد محمود عبدالحميد مبارك ؛ 

العضو المنتدب للشركة و منحه كافه صلحيات العضو المنتدب التنفيذي   -القرار رقم 2 :- وافق مجلس الدارة 

على إيقاف التوقيعات السابقه و أن يكون حق  التوقيع عن الشركه لدي البنوك و اصدار الشيكات و التحويلت 

كالتالي   فئه )أ( الستاذ: محمد محمود عبدالحميد مبارك   فئه )ب( الستاذ / هاني صلح الدين عبدالعزيز 

عبدالعليم   مجتمعين حتي مبلغ 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملت الجنبية

42 - احمد رشاد عبدالعزيز فرغلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    233105   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   11862 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2014  بــ :  تم تعيينه مدير فرع
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43 - محمود عبدالعزيز محمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    233105   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   11862 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2014  بــ :  تم تعيينه مدير فرع

44 - منيه محمد عبدالخالق مدكور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    234099   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2015 برقم ايداع   3633 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2015  بــ :  بموجب محضر مجلس ادارة 

المنعقد بتاريخ 31/7/2022 المعتمد من هيئة الرقابة المالية بتاريخ 6/12/2022 تم التى :- 1 - قبول استقالة 

الستاذ  محمد عبدالعال خلف ا رقم قومى 24304192400058 المقدمة فى 31/5/2022 من عضويته من 

مجلس ادارة الشركة 2 - تعيين الستاذة / نهى ناصر فهمي محمد رقم قومى 25912110100667 عضو 

مجلس ادارة مستقل بشركة ايجيبشان جلف القابضة.

45 - مسعد ابراهيم محمد مرسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    214898   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2015 برقم ايداع   12398 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2015  بــ :  يضاف لبند الدارة والتوقيع 

للشركاء حق توكيل الغير

91 - احمد عبدالحميد عبده على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    227427   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2012 برقم ايداع   20795 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

يكون للطرف الثالث ) الشريك المتضامن ( منفردا بادارة الشركه وله كافة الصلحيات والسلطات لتحقيق غرض 

الشركه بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها وللطرف الثالث ) الشريك 

المتضامن( حق التوقيع وله اوسع السلطات فى ذلك وله حق فتح حساب باسم الشركة لدى البنوك والسحب واليداع 

والقتراض باسم الشركة او ما ينوب عنه قانونا بالتمثيل امام الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك والجمارك 

وكذلك المعاملت التى تمس اصول الشركة واي تصرفات قانونية اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه فيجب 

ان تتم بموافقته وله الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركه وله 

الحق في تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر اعله وذلك لصالح البنوك كما له الحق فى كفاله الغير.

92 - احمد عبدالحميد عبده على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    227427   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2012 برقم ايداع   20795 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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26 - كريم باسيل يوسف نجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61655   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-1983 برقم ايداع   4935 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية فى 20/10/2022 والمصدق عليه فى 3/11/2022 من الهيئة العامة للستثمار تم التى:- الموافقه 

بالجماع على اعاده تشكيل مجلس اداره الشركه وتحديد اختصاصاته كالتى :ــ           1ــ  كريم باسيل يوسف 

نجار                     رئيسا لمجلس الداره والعضوالمنتدب           2ــ  نهى حسين ابراهيم المليجى                 

نائب رئيس مجلس الداره والعضوالمنتدب ممثله عن                                                                   

شركه كيان ايجيبت للتجاره والستثمارش.م.م .           3ــ  ونيس الفريد عياد فلتس                      

عضومجلس الداره           4ــ  ميرال باسيل يوسف نجار                   عضومجلس الداره           5ــ  

مريم انيس عبد المسيح حبيش              عضومجلس الداره     ـــ  مع ابراء ذمه الستاذه / مريم انيس عبد 

المسيح حبيش عن جميع العمال التنفيذيه التى قامت بها حتى تاريخ         انعقاد هذا الجتماع والغاء جميع 

الصلحيات والتفويضات الممنوحه لها فى السجل التجارى .     *  وتفويض السيد /كريم باسيل يوسف نجار 

رئيس مجلس الداره والعضوالمنتدب فـى تمثيل الشركه والتوقيع        نيابه عنها فى جميع تعامـلتها مع 

الغيرولـه فـى هـذا الصدد اوسع السلطات للتعامل بإسمها , واجـراء كافـه        العـقود والمعاملت الداخله ضمن 

غرض الشركه وعلى الخص تعيين وعزل مستخدمى الشركه وتحديد         مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض 

ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحديد وبيع كافه السندات الذ نيه التجاريه         وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل وله حق شراء جميع                                                                                      

)2(         الموادوالمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات وابرام القروض غيرالمفتوح بها 

اعتمادات         بالبنوك والمشتريات والمبادلت المتعلقه بالمحلت التجاريه والعقارات والرهون والشتراك فى 

كل اوبعض         اصول الشركه وحق بيع وشراء الصول والمعدات والسيارات الخاصه بالشركه والتعامل مع 

ادارات المرور        وامام جميع الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه خاصه الشهرالعقارى فى البيع والرهن 

والقتراض وكذا امام         مصلحه الجمارك وكافه الموانى المصريه البحريه والجويه والبريه وحق التعامل 

والتوقيع امام كافه البنوك         والتوقيع امام كافه البنوك بجميع انواعها والقتراض من البنوك واستلم وسحب 

المستندات وفتح الحسابات         واغلقها وحق التفاوض مع جميع البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب 

واليداع من البنوك والتحويل بين         الحسابات والتفاوض مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكل ما 

يخص المعاملت البنكيه واستخراج كل         التراخيص اللزمه والتوقيع على العقود البتدائيه والنهائيه للبيع 

والشراء والتوقيع على جميع العقود وجميع        التصرفات الناقله للملكيه او المقيده لها وتاسيس الشركات بجميع 

انواعها والتوقيع على عقود تاسيس الشركات        وتعديلتها امام الهيئه العامه للستثمار, والغرفه التجاريه , 

والسجل التجارى , والشهرالعقارى وله حق فض        الشركات وتصفيتها والتوثيق وكافه ماموريات 

الشهرالعقارى والغرف التجاريه والهيئه العامه للرقابه على        الصادرات والواردات وبورصه الوراق الماليه 

وبيع السهم وقبض قيمتها وشراء السهم وامام جميع        شركات السمسره فى الوراق الماليه وتمثيل الشركه 

امام الجهات القضائيه وامام مصلحه الضرائب بجميع        مامورياتها وامام شركات المياه والكهرباء 

والغازوالدارات المحليه والضرائب العقاريه وفى المنازعات        القضائيه وله حق تفويض الغير فى كل 

اوبعض ما ذكر.

93 - احمد  محمد على عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    227427   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2012 برقم ايداع   20795 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  يكون للشريك المتضامن السيد 

/ احمد محمد على عثمان منفردا بادارة الشركة وله كافة الصلحيات والسلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط  ان 

تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وللطرف الول الشريك المتضامن حق التوقيع 

وله اوسع السلطات فى ذلك وله حق فتح حساب باسم الشركة لدى البنوك والسحب واليداع والقتراض باسم 

الشركة او ما ينوب عنه قانونا بالتمثيل امام الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك والجمارك . وكذلك 

المعاملت التى تمس اصول الشركة وايه تصرفات قانونية اخري من رهن او بيع عقارات الشركه فيجب ان تتم 

بموافقته وله الحق في التوقيع على كافه عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة وله الحق فى 

تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر اعله وذلك لصالح البنوك كما له الحق فى كفالة الغير.
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27 - امنية سعد عبد الرحمن قلج  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    169374   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-07-2005 برقم ايداع   10010 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2005  بــ :  بموجب محضر 

مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 08/11/2022 و التي تم إعتماده بتاريخ 30/11/2022 تم تعديل صلحيات التوقيع 

لتصبح كالتي: تفويض السيدة الستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

للشركة في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها داخل البلد وخارجها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما 

في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و علي سبيل المثال وليس الحصر  

بالنسبة للشهر العقاري والتوثيق تقديم وتوقيع عقود الشراء او البيع للسيارات الخاصة بالشركة سواء للنفس او 

الغير و توقيع علي عقود بيع او شراء العقارات او أي من أصول الشركة و عقود التأسيس والنظام الساسي 

وجميع تعديلته وتحرير توكيلت تأسيس شركات للسادة المحامين سواء تأسيس الشركات وصناديق الستثمار 

داخل مصر أو في الخارج والدول العربية وتحرير كافة التوكيلت اللزمة لدارة أعمال الشركة و التوقيعات مع 

كافة مكاتب السجل التجاري و علي سبيل المثال و ليس الحصر فيما يتعلق بمعاملت السجل التجاري الحق في 

التعديل و التأشير و التجديد و القيد و المحو بالسجل التجاري وكذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة التأمينات الجتماعية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزي ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية و مكاتب المرور وغيرهم 

من الجهات والهيئات الرسمية اللزمة لتسيير أعمال الشركة ولها الحق منفردا  التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها 

والتخارج منها والتصفية والتوقيع على جميع العقود الخاصة بذلك سواء تأسيس أو تعديل أو تخارج أو تصفية 

والتوقيع على هذه العقود أمام الشهر العقاري للشركات وصناديق الستثمار ولسيادتها منفردة الحق في تفويض 

الغير في كل أو بعض مما سبق.  ولكل من الستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج والستاذة / علياء سيد أحمد 

جمعة مجتمعين الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملت المالية اليومية وعقود البيع 

والشراء والرهن والقتراض وجميع ما يتصل بها من عقود والتزامات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات 

المالية وغيرها ولهما مجتمعين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق.   ولي من الستاذة / أمنية سعد 

عبد الرحمن قلج أو الستاذة / علياء سيد أحمد جمعة لي منهم مجتمعا  مع أي من الستاذ / محمد رجب إبراهيم 

محمد -المدير المالي بالشركة أو الستاذ / محمد عبد الحليم محمود مصطفى -مدير العمليات بالشركة الحق في 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملت المالية اليومية وعقود البيع والشراء والرهن والقتراض 

وجميع ما يتصل بها من عقود والتزامات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية وغيرها ولي إثنين من 

المذكورين مجتمعين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق ولمجلس الدارة الحق في تعديل صلحيات 

التوقيع وفقا لما يراه المجلس.

28 - عمرمحمد عبدالحميد الدماطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80124   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-1988 برقم ايداع   6436 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2006  بــ :  بموجب محضر الجمعية العامة 

العادية المنعقد بتاريخ 10/11/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 5/12/2022  

تم التي :-    تعيين مجلس إدارة للشركة لمدة ثلث سنوات وهو كالتالى :-  1- عمر محمد عبد الحميد الدماطي ) 

رئيس مجلس الدارة(  2- محمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي )نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب (  

3- زينب محمد عبد الحميد شاهين ) عضو مجلس إدارة(  4- يحي بن محمد بن عوض بن لدن )عضو مجلس 

 -Expedition investments(  6 إدارة(  5- شيرين عاطف ابراهيم علي الجمل )عضو مجلس إدارة ممثل

محمد احمد محمد السيد الخضر )عضو مجلس إدارة ممثل Expedition investments(  7- ريم صافي 

عنتر وهبه )عضو مجلس إدارة ممثل Expedition investments(  8- منير فخري عبد النور )عضو 

مجلس إدارة مستقل(  9- احمد مختار احمد الرشيدى )عضو مجلس إدارة مستقل(  10- محمد عبد الباقي عبد 

الرحمن )عضوا  منتدبا  للشئون المالية(  11- خالد محمد رضا محمد الدماطي )عضو مجلس إدارة(  12- ياسر 

سليمان هشام الملواني )عضو مجلس إدارة (

29 - رضا عبدالحافظ عبدالمولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187398   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2007 برقم ايداع   5708 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2007  بــ :  ممثل لشركه مصر للتامين تم 

تعيينه بدل من السيد الستاذ/ احمد محمد حسان منصور
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30 - منصور بدوى ابراهيم حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190390   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2008 برقم ايداع   2613 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2008  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه غير العاديه في 2022/3/16- بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده في 2022/7/4 تم 

التي :-يستمر مجلس الداره الحالي بذات تشكيله في مباشره مهامه تسييرا للعمال لمده تبدا من 2022/9/1 

وتنتهي في 2022/12/31 او لحين انعقاد الجمعيه العامه للشركه ايهما اقرب

46 - محمد ابراهيم احمد كامل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66188   وتم ايداعه بتاريخ    

بموجب محضر الجمعية  08-04-1985 برقم ايداع   2329 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2015  بــ :  •

العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/6/2021 والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 10/10/2021 و 

بموجب محضر مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 30/10/2022 والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 

اثبات الجنسية اللمانية  تجديد تعيين مجلس إدارة الشركة لمدة ثلث سنوات   2- 5/12/2022  تم التي :  1-

للسيد/ مصطفى أحمد سامي بدير – جواز سفر رقم: C5HTYY4MT, عضو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي 

تعيين السيد/ أيمن أحمد محمد حلمي عبد الوهاب  للشركة- بالسجل التجاري وذلك بدل  من الجنسية المصرية  3-

عضو مجلس الدارة عن شركة ميدي تريد للتجارة ش.م.م بطاقة رقم قومي 26605010105711  بدل  من 

تعيين السيد/ محمد إسماعيل أحمد إسماعيل قمر, مصري الجنسية, بطاقة  السيد/ مجدي جلل محمود السباعي.  4-

تعديل السلطات  رقم قومي رقم: 26907230100211 مديرا  مسئول  عن الستيراد بالشركة.  5-

فيما يتعلق بالتوقيع على الشيكات الصادرة  والختصاصات المتعلقة بالمعاملت المالية للشركة لتصبح كالتالي:  •

باسم الشركة, أو تظهيرها أو السحب أو اليداع أو التحويل من حساب الشركة, فقد تقرر تفويض السادة التي 

السيد/ محمد إبراهيم أحمد كامل رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع السيد/ مصطفى  أسمائهم على النحو التالي:  •

أحمد سامي بدير الرئيس التنفيذي والسيد/ سيف الدين سامح سيد شاذلي نائب المدير العام وذلك فيما يتعلق بأي 

السيد/ مصطفى أحمد سامي بدير الرئيس التنفيذي مجتمعا  السيد/  مبالغ مالية بأي قيمة كانت دون حد أقصى.  •

سيف الدين سامح سيد شاذلي نائب المدير العام وذلك فيما يتعلق بأي مبالغ مالية بأي قيمة كانت دون حد أقصى 

فقط في التحويل بين حسابات الشركة وصرف رواتب العاملين بها, وبحد أقصى 2000,000 جنيه )اثنان مليون 

وفيما يتعلق  جنيها ( بالمعاملة الواحدة فيما يتعلق بالمعاملت أو التحويلت لي طرف آخر خارج الشركة.  •

سبقة لمجلس  بتمثيل الشركة أمام البنوك في التوقيع على التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض, فيلزم الموافقة المس

مع البقاء على كافة السلطات والصلحيات الخرى المذكورة بالسجل التجاري الخاصة  إدارة الشركة.  •

ومع الغاء كافة السلطات  بالسيد/ مصطفى أحمد سامي بدير عضو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي للشركة.  •

والصلحيات والتوقيعات المذكورة بالسجل التجاري الخاصة بالسيد/ محمد عبد العاطي مصطفى البرديسي.

47 - مى عبد العال ابراهيم عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    236001   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2016 برقم ايداع   1333 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2016  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريك الول المتضامن السيدة / مى عبدالعال منفردا حق ادارة الشركة ولها كافة الصلحيات لدارة الشركة من 

التوقيع على العقود وفتح الحسابات الجارية بالبنوك باسم الشركة وابرام عقود الئتمان وخطابات الضمان 

والمناقصات والمزايدات وابرام عقود المقاولت وكافة وما يحقق اغراض الشركة وتوزيع الرباح والخسائر بين 

الشركاء حيث يتحمل في الخسائر الشريك المتضامن فقط وتوزيع الرباح حسب حصة كل شريك فى رأس المال

48 - عماد الدين فضل مرسي خليل شنب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    236001   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2016 برقم ايداع   1333 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2016  بــ :  

49 - مصطفى محمد عبدالعزيز عفيفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    140444   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2001 برقم ايداع   3488 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  تم استدراك البيانات طبقا للرقم 

القومي

50 - احمد على يوسف احمد محمد الدردير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    234833   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2015 برقم ايداع   8945 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2017  بــ :  اصبح / ادارة الشركة والتوقيع 

عنها للشريك السيد/  احمد على يوسف منفردا ويكون له في سبيل ذلك اوسع  السلطات في التعامل باسم  الشركة 

وضمن اغراضها  امام والمصارف وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركه ولصالحها وابرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق في توكيل غيره في 

كل او بعض ما ذكر علي ان يراعي المدير المسئول او من ينوب عنه مصلحه الشركه بهذا الخصوص
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51 - احمد محمد عامرالسيد  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    238513   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2017 برقم ايداع   1985 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2017  بــ :  يكون له حق تمثيل الشركه امام 

كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع الخاص و قطاع العمال وكافه التعاملت البنكيه وحق التوقيع 

علي عقود القتراض والرهن وحق التوقيع علي عقود شراء و بيع الصول و السيارات و الممتلكات المملوكه 

للشركه امام مصلحه الشهر العقارى وامام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه

90 - منار سيف اليزل عبدالمجيد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    227427   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2012 برقم ايداع   20795 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

94 - احمد  محمد على عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    227427   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2012 برقم ايداع   20795 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

95 - نبيل كمال عبده تركى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152725   وتم ايداعه بتاريخ    2003-04-20 

برقم ايداع   4180 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خرج و استلم كافه حقوقه

96 - رامى نبيل كمال تركى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152725   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2003 برقم ايداع   4180 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  الدارة والتوقيع مكفوله 

للشريكين / اشرف كمال عبده هيبه تركى والشريك رامى نبيل كمال تركى مجتمعين او منفردين

52 - محمد محمود احمد همام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    90073   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-1991 برقم ايداع   5566 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع : 

إدارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للمهندس/ محمد محمود أحمد همام والمهندس / ايهاب محمود أحمد همام 

الشريكين المتضامنين مجتمعين أو منفردين ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بأسم الشركه , وللشريكين 

المتضامنين مجتمعين أو منفردين حق بيع وشراء السيارات والصول المنقوله والمتداوله واللت والمعدات باسم 

الشركه ولمصلحتها  .  ** وللشريكين المتضامنين مجتمعين أو منفردين الحق فى التوقيع على كافة عقود 

القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول امام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق وامام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك   ** وللشريكين المتضامنين مجتمعين أو 

منفردين الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر أعله وذلك لصالح البنوك.  ** وللشريكين 

المتضامنين مجتمعين أو منفردين الحق فى التوقيع على كافة عقود القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك 

والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى.  ** 

وللشريكين المتضامنين مجتمعين الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر اعله من صلحيات 

الداره.

53 - شعبان عثمان محمد ادم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    241066   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   983 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

54 - مها محمد مراد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    241101   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   0 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  خرج و استلم كافه حقوقه

55 - ايه مجدي احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    241101   وتم ايداعه بتاريخ    23-01-2018 برقم 

ايداع   0 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع  للشريكه ايه مجدي و الشريكه 

اشرقت مجدي مجتمعين او منفردين و لهم الحق في التعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه و التعامل مع 

البنوك لكافه اشكال التعامل

56 - اشرقت مجدي احمد السيد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    241101   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   0 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  تعديل صفته من موصي الي متضامن

57 - مسعد ابراهيم محمد مرسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    214898   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2011 برقم ايداع   15572 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  يضاف لبند الدارة والتوقيع 

للشركاء حق توكيل الغير
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58 - ابراهيم ابوالعيون احمد كامل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242877   وتم ايداعه بتاريخ    

بموجب محضر الجمعية  19-09-2018 برقم ايداع   12884 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2018  بــ :  •

العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6/2/2022 والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 6/12/2022 تم التي 

قبول استقالة كل  من السيد/ محمد إبراهيم احمد كامل نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/ أيمن حامد محمود  -  :

علي حنفي عضو مجلس الدارة بصفتهم ممثلين لشركة كاتو اروماتيك للمنتجات العطرية والطبية والغذائية ش.م.م  

قبول ترشيح والموافقة على تعيين السيد/ محمد إبراهيم احمد كامل لمنصب عضو مجلس الدارة المنتدب  -

قبول ترشيح والموافقة على تعيين السيدة/ سمر إبراهيم احمد كامل لمنصب عضو مجلس الدارة ممثلة  للشركة.   -

قبول ترشيح والموافقة على تعيين السيد/  عن شركة كاتو أروماتيك للمنتجات العطرية والطبية والغذائية ش.م.م.  -

قبول ترشيح والموافقة على تعيين  علء رائد هاشم لمنصب عضو مجلس الدارة من ذوي الخبرة )مستقل(.  -

السيد/ محمد مصطفى رشدي سيد رشدي لمنصب عضو مجلس الدارة من ذوي الخبرة )مستقل(, ليصبح تشكيل 

الدكتور/ ابراهيم ابو العيون احمد كامل  / رئيس مجلس الدارة / رقم  مجلس ادارة الشركة الحالي كما يلي:  1-

السيد/ محمد ابراهيم احمد كامل/ عضو مجلس الدارة المنتدب / رقم قومي  قومي 24106130101112  2-

شركة/ كاتو أروماتيك للمنتجات العطرية والطبية والغذائية ش.م.م ويمثلها كل  من:  - -3  27808280104735

السيدة/  السيد/ عاطف عمرو عبد العزيز توفيق/ عضو مجلس الدارة / رقم قومي 26907210100273  -

السيد/ علء رائد هاشم/ سمر ابراهيم احمد كامل/ عضو مجلس الدارة / رقم قومي 27405290102768  4-

السيد/ محمد مصطفى  عضو مجلس الدارة من ذوي الخبرة )مستقل( / رقم قومي 27510220100154  5-

كما  رشدي سيد رشدي/عضو مجلس الدارة من ذوي الخبرة )مستقل( / رقم قومي 27312100103731  •

قررت الجمعية العامة الموافقة على تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة.

59 - احمد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    243926   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   16216 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  

60 - سليمان سليمان السيد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    246044   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   4247 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الداره المنعقد في 2022/11/16 تم التي :- 1-الموافقه بالجماع علي اضافه الصلحيات التيه ضمن السلطات 

الممنوحه للسيد المهندس/ سليمان سليمان السيد سليمان العضو المنتدب التنفيذي للشركه وذالك بالسجل التجاري 

للشركه -التعاقد بسام الشركه 2التوقيع علي الشيكات الصادره من الشركه )توقيع اول (لدي جميع البنوك داخل 

الجمهوريه مصر العربيه -التوقيع علي المكاتبات الماليه مع جميع البنوك وكذلك خطابات الضمان بانواعها 

والحصول علي التسهيلت الئتمانيه للشركه  ولسيادته حق توكيل او تفويض من يشاء في كل او بعض ما ذكر
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65 - عاكف عبداللطيف محمد المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238982   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   5702 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2020  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركة المنعقد في 17/10/2022 والمصدق عليه بتاريخ 30/11/2022 من الهيئة العامة العامة للرقابة 

المالية التأشير بما ورد بمحضر مجلس الدارة والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

4/12/2022  تكون سلطات التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك والتعامل عليها وطلب اصدار خطابات 

ضمان, أو اعتماد, أو شيكات مصرفية, أو طلب الحصول على تسهيلت ائتمانية أو تعديل شروطها أو غيرها من 

المعاملت المصرفية التي تتم لصالح أي طرف أو جهة خارجية, على أن تكون على النحو التالي:   أول : يفوض 

بالتوقيع المزدوج على حسابات وتعاملت الشركة لدى البنوك وبدون حد أقصى لسلطة التوقيع التوقيعات المعتمدة 

الستاذ /  الستاذ / خليل إبراهيم خليل البواب – العضو المنتدب  2- بالمجموعة )أ( والتي تضم كل من:  1-

بسام مجدي عبد الوهاب الخولى – رئيس القطاع المالي   ثانيا : يفوض بالتوقيع المزدوج على حسابات وتعاملت 

الشركة لدى البنوك وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري )فقط خمسمائة ألف جنيه مصري( أي توقيع من 

التوقيعات المعتمدة بالمجموعة )أ( بالضافة الى أي توقيع من التوقيعات المعتمدة بالمجموعة )ب(, أو التوقيع 

الستاذ/ إيهاب عبد الوهاب عطية النمر – مدير  المزدوج من توقيعات المجموعة )ب( والتي تضم كل من:  1-

الستاذ/ محمد مصطفى فهمي – مدير إدارة المخاطر   ثالثا : تفويض السيد العضو  عام الشئون المالية  2-

المنتدب وبدون حد أقصى لسلطة التوقيع وتفويض من ينوب عنه في التعامل لدى البنوك باسم ولصالح الشركة فيما 

يخص أذون الخزانة وربط وكسر الودائع النقدية وشهادات اليداع والوعية المصرفية الدخارية الخرى ووثائق 

الستثمار في الصناديق النقدية واتفاقيات إعادة البيع والشراء.  رابعا : في إطار الجراءات المرتبطة بإدارة 

صناديق الستثمار ومحافظ الوراق المالية بالشركة للسيد العضو المنتدب الحق في تفويض كل مما يلي:  مجموعة 

مدير عام العمليات والمكتب الوسط2-  رئيس القطاع المالي1- مدير محفظة اول  2- )أ(:مجموعة )ب(:  1-

رئيس استثمار - إدارة الصول3- مشرف عمليات  توقيعين مجتمعين الول من مجموعة  مساعد مدير محفظة  3-

)أ( والثاني من مجموعة )ب( وذلك في التحويلت البنكية من حسابات الصناديق والمحافظ المدارة بواسطة 

الشركة"

66 - محمد عبدالفضيل عواد عطا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2020 برقم ايداع   5320 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2020  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح من حق الشريك الول الستاذ / محمد عبد الفضيل عواد عطا ا المسئول عن الدارة والتوقيع وحدة عن 

الشركة ويصبح حق القتراض والرهن عن الشركة مع البنوك للسيد / محمد عبد الفضيل عواد عطا ا وحدة دون 

شريك .

67 - زينب عبد الظاهر عطا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2020 برقم ايداع   5320 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2020  بــ :  خرجت للوفاه

68 - زينب عبد الظاهر عطا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2020 برقم ايداع   5320 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2020  بــ :  خرجت للوفاه

69 - محمد عبدالفضيل عواد عطا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102046   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2020 برقم ايداع   5320 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2020  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح من حق الشريك الول الستاذ / محمد عبد الفضيل عواد عطا ا المسئول عن الدارة والتوقيع وحدة عن 

الشركة ويصبح حق القتراض والرهن عن الشركة مع البنوك للسيد / محمد عبد الفضيل عواد عطا ا وحدة دون 

شريك .

70 - مجدي السيد احمد اسماعيل السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    249698   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   10514 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن -اصبح حق  اداره الشركه والتوقيع للطرفين الول والثاني مجتمعين او منفردين ولهم كافه الصلحيات 

للمعاملت الماليه والتجاريه والتعاقد امام الجهات الحكوميه والشركات كما لهم الصلحيات للتعامل امام البنوك 

ولهم حق القتراض والرهن لصالح الشركه كما يحق لي من الطرفين التصرف في ايا من اصول الشركه الثابته 

والمتحركه - خروج 3 شركاء موصيين مذكورين بالعقد
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88 - غاده احمد محمد الخولي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    87650   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-1990 برقم ايداع   7863 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل صفتها من موصي الي 

متضامن - اصبح حق الدارة والتوقيع لكل من الشريكين الدكتور المهندس وائل احمد محمد الخولى والسيده / غاده 

احمد محمد الخولي  مجتمعين او منفردين ولهما حق القتراض وحق تأسيس الشركات والتخارج منها وشراء وبيع 

الصول الثابته والمنقوله والعقارات والراضى للنفس وللغير ولهما مجتمعين او منفردين حق اصدار وتحرير 

الوكالت القانونيه للغير فى كل ما سلف ولهما مجتمعين او منفردين توكيل المحامين فى كافه اجراءات التقاضى 

والقرار والصلح وقبض المستحقات وتنفيذ المقضي به  ولهما مجتمعين ومنفردين تمثيل الشركه والتوقيع امام 

الجهات الحكوميه والغير الحكوميه وانشاء فروع او الغاؤها ولكل منهما حق النفراد بشرط ان تكون العمال التي 

تصدر عنهما بعنوان الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين حق القتراض من البنوك والمؤسسات والغير 

بضمان اصول الشركه

89 - عمرو ماهر احمد نور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    227427   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2012 برقم ايداع   20795 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

71 - احمد حسن احمد عبد المجيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    95793   وتم ايداعه بتاريخ    1993-06-20 

برقم ايداع   3649 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية غير العاديه 

بتاريخ 2022/11/10والمصدق عليها بناريخ 2022/12/21 من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعقد 

تعديل موثق برقم 3957حرف ط لسنه 2022 تم التياصبح / للستاذ / احمد مبارك محمود على إبراهيم – مدير 

الشركة -  مجتمعا مع الستاذ / احمد حسن احمد عبد المجيد فؤاد – مدير  الشركة-  أو مجتمعا مع الستاذ / 

عاطف احمد السيد احمد نصر – من غير المديرين -  الحق في :  -التوقيع على عقود بيع المحلت التجارية 

والعقارات والتنازل عن العقود مجتمعين .  -تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص .  -توقيع عقود المشتريات و المقاولت و التطوير  و  التنازل عن العقود 

و  الحق في  التنازل و التصالح عن القضايا وذلك باسم الشركة وضمن إغراضها ولصالحها  ولصالحها أما إجراء 

الرهون يجب أن يكون بموافقة الجمعية العمومية العامة.  الحق في التعامل مع البنوك من سحب وإيداع سواء نقدا 

أو بشيكات  وذلك باسم الشركة وضمن إغراضها ولصالحها .  -التوقيع و التعاقد نيابة عن الشركة مع شركة 

بيانكي للستثمار السياحي و العقاري ش.م.م  استكمال للعقد السابق توقيعه مع شركة بيانكى للستثمار السياحي 

ش.م.م بتاريخ 27/7/2021  .

72 - محمد مصطفى كمال محمد جاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    250611   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   10009 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد في10/11/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ8/12/2022 تم التي: -  تعديل 

سلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي:  للسيد/ محمد مصطفى كمال محمد جاد - رئيس مجلس الدارة والسيد/ 

احمد محمود عثمان درويش - عضو مجلس إدارة - مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص, والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب العامة وإبرام وتنفيذ العقود وإتمام الصفقات 

في حدود غرض الشركة, تمثيل الشركة أمام الغير وكذلك التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والحق في الرهن والقتراض من البنوك والمصارف وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك 

وحق القتراض والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بالقروض والتسهيلت البنكية وفتح العتمادات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف بدون حد أقصى, وكذلك لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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73 - نيفين رياض عبد المجيد القباج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    250834   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2022 برقم ايداع   2919 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  الموافقة على تعديل جدول 

الصلحيات المالية باللئحة المالية والمرفقة بالمحضر وتفويض نائب رئيس مجلس الدارة في توقيع اللئحة 

المالية بعد التعديل وختمها بهتم الشركة والموافقة على تفويض المدير التنفيذي في التعامل على الحسابات لدي 

البنوك المتعامل معها منفردا وذلك في حدود مبلغ 50000 جنية ) فقط خمسون الف جنيه مصري ل غير ( وما 

زاد عن مبلغ خمسون الف جنيه يفوض المدير التنفيذي ورئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة في 

التعامل على الحسابات لدي البنوك المتعامل معها بشرط وجود توقعين من الثلثة .

103 - اسماعيل يسري اسماعيل بدوي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    234949   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2015 برقم ايداع   9825 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  اصبح حق  الدارة والتوقيع / 

للشريك اسماعيل يسري اسماعيل منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه علي أن تكون العمال التي 

تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها .

104 - اسامه عبدالعليم احمد خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    137730   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2000 برقم ايداع   12332 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن -ق 

الدارة والتوقيع على جميع مايتعلق بالشركة من نواحى مالية وادارية وتعاقدية وسحب وايداع من البنوك وفتح 

الحسابات والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية للشركين احمد عبدالعليم احمد واسامة عبدالعليم احمد 

مجتمعين او منفردين ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض اختصاصاتهما كل ذلك فيما يخص نشاط 

الشركة وتحقيق اغراضها ونفعها - خروج شريك موصي مذكور بالعقد

105 - محمد احمد السيد عبدالحميد ريان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    237849   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   22322 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

106 - شيماء احمد السيد عبدالحميد ريان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    237849   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   22322 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

107 - زهور ابراهيم يسن الجز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    237849   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   22322 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  
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74 - محمد زكريا زكى خليل الحداد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2018 برقم ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  اول  : إلغاء كافه التفويضات 

الصادر لكل من :    1 - السيد / هشام زكريا زكي خليل الحداد عضو مجلس الدارة رقم قومي / 

28909292100471    2 - السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم المدير المالي للشركة رقم قومي 

27407302200135  3 - السيد / بيشوى ثروت فهيم بدوى رقم قومى : 29001130101319   4 - السيد / 

عماد عبدالفتاح حسن أبوعلي  المدير التنفيذي للشركة رقم قومي 26802060103175     والتى منحت اليهم 

بموجب محضر مجلس الداره المنعقد بتاريخ 15/9/2022 والمصدق عليه من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ 

26/9/2022  والمؤشر بها فى السجل التجارى بتاريخ 28/9/2022  .   ثانيا  : حق  التوقيع نيابه عن الشركه 

امام البنوك  بحد اقصى عشره الف جنيه مصرى    1 - السيد / بيشوى ثروت فهيم بدوى  رقم قومى : 

29001130101319  2 - السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم المدير المالي للشركة رقم قومي / 

27407302200135    3 - السيد / عماد عبدالفتاح حسن أبو علي  المدير التنفيذي للشركة رقم قومي 

26802060103175  يكون حق التوقيع نيابه عن الشركه  على كافة التحويلت البنكية بين حسابات الشركة 

لدى جميع البنوك وكذلك حق اصدار الشيكات لصالح الجهات الخارجية بما يحقق مصالحها  بحد أقصى مبلغ  

10,000 جنية ) عشره ألف جنية مصرى فقط لغير ( لى اثنان مجتمعين , ول يجوز للجميع فتح اى حسابات 

باسم الشركة لدى البنوك دون توقيع رئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب .   ثالثا  : حق  التوقيع نيابه عن 

السيد / هشام زكريا زكي خليل الحداد عضو  الشركه امام البنوك بحد اقصى خمسون الف جنيه مصرى    1-

مجلس الدارة رقم قومي / 28909292100471    2 - السيد / بيشوى ثروت فهيم بدوى  رقم قومى : 

29001130101319  3 - السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم المدير المالي للشركة رقم قومي / 

27407302200135    4 - السيد / عماد عبدالفتاح حسن أبو علي  المدير التنفيذي للشركة رقم قومي 

26802060103175   يكون حق التوقيع نيابه عن الشركه  على كافة التحويلت البنكية بين حسابات الشركة 

لدى جميع البنوك وكذلك حق اصدار الشيكات لصالح الجهات الخارجية بما يحقق مصالحها  بحد أقصى مبلغ  

50,000 جنية ) خمسون ألف جنية فقط لغير ( للول والثانى مجتمعين مع اى من الثالث او الرابع , ول يجوز 

للجميع فتح اى حسابات باسم الشركة لدى البنوك دون توقيع رئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب .    رابعا   : 

حق التوقيع نيابه عن الشركه على الشيكات الصادره من الشركه والخاصه برواتب العاملين والتامينات الجتماعيه 

والضرائب    السيد / هشام زكريا زكي خليل الحداد عضو مجلس الدارة رقم قومي / 28909292100471    

السيد / بيشوى ثروت فهيم بدوى رقم قومى : 29001130101319    السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم 

المدير المالي للشركة رقم قومي 27407302200135   لهم حق التوقيع )مجتمعين ( نيابه عن الشركة على كافة 

التحويلت البنكية على حسابات الشركه لدى جميع البنوك ولهم حق اصدار الشيكات بدون حد أقصى فقط  فيما 

يخص ) المرتبات الخاصة بالموظفين – التأمينات الجتماعية الصادر بها مطالبة مالية  – الضرائب الصادر بها 

مطالبة مالية ( وذلك لصالح الشركة وبما يحقق مصالحها , ول يجوز لى منهم فتح اى حسابات باسم الشركة لدى 

البنوك دون توقيع رئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب .    خامسا : على أن تبقى كافة الصلحيات الخرى 

الوارده بالسجل التجارى كما هى دون أى تعديل   .

75 - سوزان محمد عبد الحميد ابراهيم المقدم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    185829   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2007 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

76 - مرمر عادل ابراهيم السيد سليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    185829   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2007 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  

77 - اسماعيل محمود رافت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    185829   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2007 برقم ايداع   2647 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للطرف الول منفردا وله حق الحضور واستلم وتسليم المستندات بكافة الجهات الرسمية والغير رسمية وخاصة 

الضرائب والتأمينات والرخص والغرفة التجارية والسجل التجاري والخبراء والمحاكم والشهر العقاري والتعامل 

مع البنوك وذلك عن نفسه وعن الشركة وله الحق في توكيل ما يشاء من المحامين والمحاسبين للمثول امام الجهات 

المشار إليها نيابة عنه وعن الشركة ؛ وله حق النفراد بالدارة والتوقيع بشرط ان تكون العمال التي تصدر عنه 

بعنوان الشركة وضمن اغراضها.

78 - اشرف انور العطار احمد انور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69474   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-1986 برقم ايداع   2761 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2022  بــ :  خرج للوفاة
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108 - محمود بسيونى احمد طلبه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    197631   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2009 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

109 - محمد العوام محمد ابراهيم احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    197631   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2009 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

79 - مروه مختار عبد الحميد عفيفى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69474   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-1986 برقم ايداع   2761 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2022  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 27/10/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 30/11/2022 

وتقرر :- وافق الحاضرون بالجماع على كتابة كافة الصلحيات السابق منحها لعضو مجلس الدارة المنتدب 

المهندسة/ مروة مختار عبد الحميد عفيفي كما هي دون ادنى تعديل و تجميعها لتظهر مرتبة في السجل التجاري 

كالتالي :  توقيع منفرد و بدون حدود قصوى  كما يجوز له التوقيع على خطابات الضمان البتدائية و النهائية و 

الدفعة المقدمة و الملحية و مستندات الستيراد بدون حدود قصوى و شراء الوحدات السكنية و العقارات المبنية و 

الراضي الفضاء و المعدات و السيارات باسم الشركة كما له حق بيع الوحدات السكنية و العقارات المبنية و 

الراضي الفضاء و المعدات و اللت و السيارات المملوكة للشركة و التوقيع على عقود البيع و الشراء البتدائية 

و النهائية و لها حق توكيل و ابرام عقود وكالة للغير في كل أو بعض ما سبق و تفويضها في التوقيع على العقود 

و المستندات المطلوبة لتنفيذ التسهيلت و كذلك القتراض من البنوك مع أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر 

العربية كما تقرر إضافة حق الرهن لها . مع بقاء أي من الصلحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري لرئيس 

مجلس الدارة أو صلحيات التوقيعات السابق منحها كما هيا دون أدنى تغيير

80 - وفاء سيد لطيف مبارك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238967   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2017 برقم ايداع   5555 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  موجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقدة بتاريخ 26/10/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 30/11/2022 تم التي: -  

أول: - 1- قبول استقالة الستاذ/ شريف منير كيرلس المنقبادي - عضو مجلس الدارة )غير تنفيذي مستقل( من 

عضوية مجلس الدارة.  2- قبول استقالة الستاذ/ أحمد أحمد السيد البنا - عضو مجلس الدارة )غير تنفيذي 

مستقل( من عضوية مجلس الدارة.  3- قبول استقالة الستاذ/ محمد عبد ا إبراهيم شتا - عضو مجلس الدارة )

غير تنفيذي مستقل( من عضوية مجلس الدارة.  ثانيا: - تعديل وتغيير صفة أعضاء مجلس الدارة الممثلين 

الشخص العتباري ليصبح كالتالي: -  1- الستاذ/ انسي نجيب انسي نجيب ساويرس – ليصبح عضو مجلس 

الدارة ممثل شركة جون إنديستريز ليمتد June Industries Limited .  2- الستاذ/ عمرو عصمت السيد 

 -June Industries Limited .  3 أباظة – ليصبح عضو مجلس الدارة ممثل شركة جون إنديستريز ليمتد

الستاذ/ رضا محمد عبد الحميد رضا – ليصبح عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل شركة جون 

. June Industries Limited إنديستريز ليمتد

81 - عادل محمد كمال عبده طنطاوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    146345   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2002 برقم ايداع   3479 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

82 - رامى عادل محمد كمال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    146345   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2002 برقم ايداع   3479 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  اضافه  حق الدارة والتوقيع 

للشريك السيد / رامى عادل محمد كمال  في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات باسم الشركه والحصول علي 

قروض للشركه ورهنها او بيع ممتلكات الشركه مع احقيته في تفويض الغير كتابيا في كل او بعض اختصاصاته

83 - حمدان فتحي حلوى عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    251282   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2022 برقم ايداع   21103 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

84 - اسامة محمد جمال مرسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    134411   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2000 برقم ايداع   4906 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا

85 - شريف عبد العظيم محمود داود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    134411   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2000 برقم ايداع   4906 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  
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86 - عبير عمار عبدا عبدالفتاح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    239956   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   13140 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

لى من الشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل مع البنوك وسحب وايداع كافة المبالغ لدى 

البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من 

التصرفات المالية والتجارية وابرام كافة عقود البيع والشراء والصفقات والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود الرهن والقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية والتوقيع 

عن الشركة على عقود تاسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة انواعها والتعامل مع السجل التجارى 

والشهر العقارى ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية ووزارة الصحة والسكان ووزارة النقل ومصلحة 

الجمارك والغرفة التجارية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية – كما لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض صلحياته

87 - احمد محمد حسنين الخولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    87650   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-1990 برقم ايداع   7863 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

110 - مجدي احمد احمد ابو الغيط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    197631   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2009 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين مجتمعين او منفردين

111 - تبارك على حسن العش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    81363   وتم ايداعه بتاريخ    

07-01-1989 برقم ايداع   195 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

112 - امنيه مختار محمد الحمزاوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    81363   وتم ايداعه بتاريخ    

07-01-1989 برقم ايداع   195 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل صفتها من موصي الي 

متضامن /-اصبح لها حق الدارة والتوقيع ولها حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها امام جميع الجهات 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات الضمان وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك لها الحق التوقيع علي عقود الشركه والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ونفعها ولها حق تعيين وعزل الموظفين 

والمستخدمين ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل ولها منفردا الحق في التوقيع علي كافه عقود القتراض والرهن بكافه 

انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول امام مصلحه الشهر العقاري و التوثيق وامام كافه الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك ولها الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر اعله وذلك 

لصالح البنوك او لنفسه او للغير وتعديل المدير المسئول للشركه من الناحيه الفنيه والسياحيه ليصبح السيد / نادر 

حسني يس محمد سكر

113 - طارق عبدا عبدربه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    86309   وتم ايداعه بتاريخ    1990-06-07 

برقم ايداع   4188 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  اصبح له وحده حق الداره والتوقيع منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتمثيل الشركه امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات البنكيه والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار الشهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها

114 - محمد حسنى عبدا عبدربه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86309   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1990 برقم ايداع   4188 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  دخول الشريك الموصي

115 - بلل حسنى عبدا عبدربه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    86309   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1990 برقم ايداع   4188 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  دخول الشريك الموصي

116 - محمود حسين عبدالعظيم مفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    242299   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2018 برقم ايداع   8887 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

117 - عشيرى عبد النظير حسانين ابو زيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    242299   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2018 برقم ايداع   8887 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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118 -  اسماء عبده عبدالعظيم منشاوي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    242299   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2018 برقم ايداع   8887 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  اصبح من حق للسيده / اسماء 

عبده عبد العظيم منفرده - وله فى ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركه وله حق التعامل مع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه والتعامل مع البنوك بكافه اشكال التعامل من سحب و ايداع وفتح حسابات و الرهن و 

القتراض و التوقيع علي الشيكات وله الحق في توكيل الغير في بعض او كل ما ذكر بشرط ان تكون العمال التى 

تصدر منها باسم الشركه وضمن اغراضها

119 - يارا سامح محمد شوقي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    237440   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2016 برقم ايداع   119440 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

120 - لرا سامح  محمد شوقي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    237440   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2016 برقم ايداع   119440 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

121 - احمد حسن محمد نور الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    237440   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2016 برقم ايداع   119440 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

122 - سامح محمد شوقى فتحى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    237440   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2016 برقم ايداع   119440 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  اصبح له حق الداره والتوقيع 

منفردا وله كافه الصلحيات لتحقيق غرض الشركه وله حق القتراض والرهن والبيع
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تجديد افراد

1 - عبدالحليم السيد عبدالحليم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78843   قيدت فى   13-04-1988 برقم 

ايداع    3348 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-12

2 - اصبح/ ناصر زكى نصر جريو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92439   قيدت فى   15-04-1992 برقم 

ايداع    2547 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

3 - على حسين على عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98351   قيدت فى   02-04-1994 برقم ايداع    

2354 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

4 - وهبه موتورز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98583   قيدت فى   21-04-1994 برقم ايداع    2978 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-20

5 - محمد محمد صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117452   قيدت فى   29-11-1997 برقم ايداع    

15061 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

6 - رمضان عبد الرازق عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118102   قيدت فى   27-12-1997 برقم 

ايداع    16560 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

7 - يحيى عبدالمجيد عبدالبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124728   قيدت فى   02-12-1998 برقم ايداع    

15010 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

8 - صيدليه نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126738   قيدت فى   21-03-1999 برقم ايداع    3280 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-20

9 - نصر عبد الرازق محمود شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137680   قيدت فى   14-10-2000 برقم 

ايداع    12220 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-13

10 - الصيلي اسماعيل ابو اليزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144314   قيدت فى   12-11-2001 برقم 

ايداع    12365 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

11 - وائل محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163851   قيدت فى   05-12-2004 برقم ايداع    

15029 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-04

12 - خالد محمد على عثمان عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184699   قيدت فى   2007-01-10 

برقم ايداع    274 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

13 - احمد صابر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188230   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

7380 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

14 - سعيد جلل محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189881   قيدت فى   09-12-2007 برقم ايداع    

16246 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

15 - احمد طاهر مؤمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206434   قيدت فى   10-10-2010 برقم ايداع    

17671 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

16 - احمد محمد عبد الناصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209002   قيدت فى   07-05-2014 برقم 

ايداع    5086 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-06

17 - احمد محمد عبد الناصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209002   قيدت فى   18-07-2012 برقم 

ايداع    13618 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

18 - عبد العال بخيت عبد العال بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209603   قيدت فى   2011-02-20 

برقم ايداع    2477 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

19 - اشرف فتحى عبد العاطى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212163   قيدت فى   2011-05-30 

برقم ايداع    8706 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

20 - مصطفى حامد دسوقى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212976   قيدت فى   22-06-2011 برقم 

ايداع    11212 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

21 - عادل رياض معوض عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216080   قيدت فى   17-10-2011 برقم 

ايداع    18251 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16
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22 - محمد محمود محمد سيد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216089   قيدت فى   17-10-2011 برقم 

ايداع    18269 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

23 - مروى محمد اسماعيل عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218665   قيدت فى   2012-01-12 

برقم ايداع    928 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

24 - حاتم يحيى اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219027   قيدت فى   24-01-2012 برقم 

ايداع    1754 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

25 - عبد ا امين يوسف الدميرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222589   قيدت فى   09-07-2012 برقم 

ايداع    12762 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

26 - عماد سلمه اسماعيل حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226465   قيدت فى   10-10-2012 برقم 

ايداع    18717 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

27 - رفعت عبد الستار عبد اللطيف اعمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227651   قيدت فى   2012-11-19 

برقم ايداع    21273 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

28 - رومانى عطيه سفين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228093   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

22274 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

29 - محمد عادل فوزى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232348   قيدت فى   08-07-2014 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

30 - خالد جابر عويس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240400   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

16761 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

31 - محمد كامل امبابى عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240636   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    18364 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

32 - نبيل مصطفى أحمد الفولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53898   قيدت فى   25-05-1981 برقم ايداع    

3526 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

33 - محمد سليمان سيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75047   قيدت فى   10-08-1987 برقم ايداع    

5822 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

34 - سيد مصطفى سيد حسن نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93775   قيدت فى   12-10-1992 برقم ايداع    

7056 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

35 - حنفى حلوى امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102722   قيدت فى   12-06-1995 برقم ايداع    

5415 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-11

36 - مؤسسة الديب التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106720   قيدت فى   22-04-1996 برقم ايداع    

3809 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-21

37 - احمد نصر سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114426   قيدت فى   07-07-1997 برقم ايداع    

8007 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-06

38 - عماد جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114550   قيدت فى   14-07-1997 برقم ايداع    

8285 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-13

39 - نبيل غانم غانم دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117372   قيدت فى   25-11-1997 برقم ايداع    

14900 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

40 - محسن عبدا محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130671   قيدت فى   07-10-1999 برقم ايداع    

11750 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-06

41 - خالد عبد المرضى عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138394   قيدت فى   21-11-2000 برقم 

ايداع    13749 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

42 - الفريد توفيق برسوم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138614   قيدت فى   06-12-2000 برقم 

ايداع    14246 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

43 - احمد سعيد محمود شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149651   قيدت فى   09-10-2002 برقم ايداع    

11175 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08
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44 - حسن عبد الباسط عبد العاطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150039   قيدت فى   2002-10-29 

برقم ايداع    12122 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

45 - صيدلية د0 محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164780   قيدت فى   19-05-2008 برقم 

ايداع    5669 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

46 - اصبح طارق ابو المجد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175973   قيدت فى   2006-04-03 

برقم ايداع    5012 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

47 - ايهاب حلمى لمبو جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182839   قيدت فى   06-11-2006 برقم ايداع    

18118 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

48 - تامر على حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188651   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

8074 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

49 - وليد عبد العال عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189334   قيدت فى   14-08-2007 برقم 

ايداع    12179 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

50 - عادل رسمى مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191733   قيدت فى   13-11-2008 برقم ايداع    

12011 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

51 - مزارع يوسف عبد ربه للمن الغذائى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196438   قيدت فى   2009-09-29 

برقم ايداع    13704 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

52 - صيدلية اشرف برسوم محفوظ سدراك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197649   قيدت فى   

01-01-2015 برقم ايداع    56 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-31

53 - صيدلية د اشرف برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197649   قيدت فى   10-11-2009 برقم ايداع    

16502 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

54 - عماد رمضان سيد عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198270   قيدت فى   07-12-2009 برقم 

ايداع    17887 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

55 - ممدوح عبد الخالق حسن عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201942   قيدت فى   2010-04-18 

برقم ايداع    6857 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

56 - رضا حسن عبد ا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205872   قيدت فى   14-09-2010 برقم ايداع    

16416 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

57 - احمد عبد الفتاح على مليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206310   قيدت فى   04-10-2010 برقم 

ايداع    17369 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

58 - نور الهدى على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208441   قيدت فى   27-12-2010 برقم ايداع    

22425 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

59 - اضاف  مركز ياسر للنظارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212736   قيدت فى   15-06-2011 برقم 

ايداع    10162 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

60 - نعمه محمد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215798   قيدت فى   09-10-2011 برقم ايداع    

17641 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

61 - محمود جلل ابراهيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219843   قيدت فى   23-02-2012 برقم ايداع    

2827 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

62 - نورهان امام مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220598   قيدت فى   15-03-2012 برقم 

ايداع    5336 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

63 - جيلن محمد مسعود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221196   قيدت فى   05-04-2012 برقم 

ايداع    6906 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

64 - السيد صلح عبدة محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222058   قيدت فى   08-05-2012 برقم 

ايداع    8913 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

65 - ايمن جمال على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223490   قيدت فى   21-06-2012 برقم ايداع    

11874 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20
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66 - سمير عيد مطر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224011   قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    

13257 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

67 - احمد محمد السيد شبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224865   قيدت فى   26-08-2012 برقم ايداع    

15229 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

68 - شريف حسن البنا سيد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225030   قيدت فى   30-08-2012 برقم 

ايداع    15641 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

69 - عيد محروس عيد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225071   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

15743 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

70 - حسن احمد محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225265   قيدت فى   06-09-2012 برقم ايداع    

16109 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

71 - ايمن نبيل محمد محمد ابو خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226945   قيدت فى   22-10-2012 برقم 

ايداع    19699 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

72 - ايمن احمدابو زيد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227175   قيدت فى   04-11-2012 برقم ايداع    

20213 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

73 - عبدالرحمن رضا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227925   قيدت فى   26-11-2012 برقم ايداع    

21908 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

74 - شيرين جورج رياض زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228159   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    22506 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

75 - شاهين للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233219   قيدت فى   13-11-2014 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-12

76 - اشرف سعد زغلول ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236403   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

12333 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

77 - اكمل نعناع ميخائيل سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239999   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

13450 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

78 - محمد عبد النافع داود حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240753   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    19219 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

79 - مصر تريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43530   قيدت فى   05-01-1978 برقم ايداع    79 وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-04

80 - مختار حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43530   قيدت فى   05-11-2007 برقم ايداع    

14953 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

81 - سيد رمضان السيد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102732   قيدت فى   13-06-1995 برقم ايداع    

5451 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12

82 - غالى الفونس بطرس غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107545   قيدت فى   26-06-1996 برقم ايداع    

6246 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

83 - محمود على احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117636   قيدت فى   06-12-1997 برقم ايداع    

15475 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

84 - مكتب منير نسيم للنقل والرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147076   قيدت فى   2002-05-18 

برقم ايداع    5163 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

85 - سعيد يوسف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148340   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

8191 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

86 - عادل طلعت حامد قادوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150603   قيدت فى   10-12-2002 برقم ايداع    

13411 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

87 - محمود عبد المنجى عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173318   قيدت فى   28-12-2005 برقم 

ايداع    17713 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

Page 92 of 132 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

88 - اصبح  مؤسسه درديري لتجاره حديد الكرتيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183347   قيدت فى   

22-11-2006 برقم ايداع    19149 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-21

89 - محمد عبد الظاهر شرقاوى خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188533   قيدت فى   2007-05-06 

برقم ايداع    7849 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

90 - احمد حلمى سيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195341   قيدت فى   09-08-2009 برقم ايداع    

1110 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-08

91 - وليد محمد عز الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197744   قيدت فى   12-11-2009 برقم ايداع    

16689 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

92 - حمدى عبد ا عبد الرحمن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202667   قيدت فى   2010-05-12 

برقم ايداع    8531 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

93 - موسى تادرس جاد تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203294   قيدت فى   02-06-2010 برقم ايداع    

9947 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

94 - حسن حسين حنفى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208342   قيدت فى   22-12-2010 برقم ايداع    

22161 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

95 - درويش كامل طه مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209926   قيدت فى   08-03-2011 برقم 

ايداع    3273 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

96 - احمد محمد داود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210078   قيدت فى   15-03-2011 برقم ايداع    

3655 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

97 - مجدى موريس اسكندر فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212028   قيدت فى   25-05-2011 برقم 

ايداع    8386 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

98 - فيلت عبد المسيح بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218238   قيدت فى   01-01-2012 برقم ايداع    

16 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

99 - احمد السيد قنديل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219683   قيدت فى   20-02-2012 برقم ايداع    

3468 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

100 - الشيمى لتوريدات الدوات المكتبيه بالجمله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224404   قيدت فى   

02-08-2012 برقم ايداع    14316 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

101 - اصبح مكتب محمد محمد محمود على للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225494   قيدت 

فى   13-09-2012 برقم ايداع    16616 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-12

102 - احمد محمد عبد الغفارحسن دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226074   قيدت فى   2012-09-30 

برقم ايداع    17856 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

103 - ضياء الدين سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226825   قيدت فى   22-10-2012 برقم ايداع    

19625 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

104 - شريف المهدى حافظ المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227407   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    20745 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

105 - رمضان محمد تونسى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227530   قيدت فى   2012-11-14 

برقم ايداع    21005 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

106 - محمد السيد محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227931   قيدت فى   26-11-2012 برقم ايداع    

21917 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

107 - امين عبد الغنى امين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230099   قيدت فى   12-09-2013 برقم 

ايداع    9721 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-11

108 - راندا أحمد عدوي عبد النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233672   قيدت فى   15-01-2015 برقم 

ايداع    534 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-14
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109 - راندا أحمد عدوي عبد النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233672   قيدت فى   17-02-2016 برقم 

ايداع    1846914 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

110 - اسامه سيد احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235761   قيدت فى   20-12-2015 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

111 - ياسر محمد عبد الدايم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238917   قيدت فى   03-04-2017 برقم 

ايداع    5210 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

112 - اميرة فاروق محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239015   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

113 - محمد ابو السعود امبارك عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239672   قيدت فى   

20-07-2017 برقم ايداع    10634 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-19

114 - مصطفى حسين سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239858   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    11997 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

115 - مؤمن سيد عبد الغنى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240023   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    13766 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

116 - جهاد ابراهيم طه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240581   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    

17851 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

117 - مصطفى فضل سيد فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240843   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    19946 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

118 - امال انور توماس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36808   قيدت فى   13-05-1975 برقم ايداع    

2104 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

119 - محمد يحيى عويس خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59994   قيدت فى   15-02-1983 برقم ايداع    

980 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-14

120 - احمد مجاهد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93471   قيدت فى   05-09-1992 برقم ايداع    

5959 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

121 - احمد عبد المقصود السيد السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143732   قيدت فى   2001-10-08 

برقم ايداع    10950 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

122 - طلعت محمد كمال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146890   قيدت فى   05-05-2002 برقم ايداع    

4761 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-04

123 - حنان عزت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150196   قيدت فى   06-11-2002 برقم ايداع    

12461 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

124 - صيدليه احمد محى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173574   قيدت فى   08-01-2006 برقم ايداع    

355 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-07

125 - عمرو احمد مأمون الهواري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176491   قيدت فى   19-04-2006 برقم 

ايداع    6146 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

126 - رفعت سيد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177229   قيدت فى   14-05-2006 برقم ايداع    

7118 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-13

127 - ايمان احمد مجاهد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189546   قيدت فى   30-09-2007 برقم ايداع    

13857 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

128 - عبدالباسط هارون عبدالباسط عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193205   قيدت فى   

21-05-2009 برقم ايداع    6254 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-20

129 - امل سيد ابو العل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198544   قيدت فى   17-12-2009 برقم ايداع    

18510 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16
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130 - سامى فهيم منان غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198739   قيدت فى   24-12-2009 برقم ايداع    

18987 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-23

131 - حجاج سيد حجاج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200085   قيدت فى   11-02-2010 برقم ايداع    

2459 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

132 - اشرف صابر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200098   قيدت فى   11-02-2010 برقم 

ايداع    2482 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

133 - عزت ادوار نخيله شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209093   قيدت فى   20-01-2011 برقم ايداع    

1322 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

134 - سعيد عمر السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212567   قيدت فى   12-06-2011 برقم ايداع    

9729 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

135 - مجدى فتحى عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215817   قيدت فى   09-10-2011 برقم 

ايداع    17668 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

136 - حسام الدين حسن مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217632   قيدت فى   2011-12-08 

برقم ايداع    21760 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

137 - على توفيق على عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219806   قيدت فى   22-02-2012 برقم 

ايداع    3734 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

138 - محمود سيد محمود شيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220336   قيدت فى   08-03-2012 برقم 

ايداع    4844 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

139 - نجاح عمر تهامى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221745   قيدت فى   26-04-2012 برقم 

ايداع    8244 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

140 - سلمه احمد عبد السلم حسين الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222011   قيدت فى   

07-05-2012 برقم ايداع    8802 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-06

141 - عادل مجاهد حسن عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222212   قيدت فى   10-05-2012 برقم 

ايداع    9263 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

142 - حسام عبد الحميد عبد ابراهيم البيوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223429   قيدت فى   

20-06-2012 برقم ايداع    11756 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-19

143 - رمضان ابراهيم هاشم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225094   قيدت فى   03-09-2012 برقم 

ايداع    15799 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

144 - سلمه عبد العزيز صالح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226661   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    19130 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

145 - توفيق سيد توفيق رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227900   قيدت فى   25-11-2012 برقم 

ايداع    21829 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

146 - على عبد السميع يوسف رشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228979   قيدت فى   03-04-2013 برقم 

ايداع    4133 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

147 - عمر طه عبد الحافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238025   قيدت فى   30-11-2016 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

148 - معروف محمد معروف الدرديرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238258   قيدت فى   2017-01-04 

برقم ايداع    207 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

149 - سعيد عادل فرج بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238617   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

2734 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

150 - ربيع حسين على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240394   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

16738 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01
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151 - رومانى فنجرى صالح ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240557   قيدت فى   19-11-2017 برقم 

ايداع    7684 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

152 - محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77193   قيدت فى   08-12-1987 برقم ايداع    9871 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

153 - علء الدين محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84075   قيدت فى   19-10-1989 برقم ايداع    

7262 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

154 - مصطفى موسى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89559   قيدت فى   26-05-1991 برقم ايداع    

3760 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

155 - صيدليه صفوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99989   قيدت فى   16-10-1994 برقم ايداع    7842 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

156 - عبدا سيد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106023   قيدت فى   07-03-1996 برقم ايداع    

2046 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

157 - هانم عبدالحميد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112181   قيدت فى   18-03-1997 برقم ايداع    

3083 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

158 - سعيد مصطفى عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112254   قيدت فى   20-03-1997 برقم 

ايداع    3206 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

159 - ابو زيد لقطع غيار السيارات الكوريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142051   قيدت فى   

07-07-2001 برقم ايداع    7250 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-06

160 - جمال عبد الباقى محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145308   قيدت فى   26-01-2002 برقم 

ايداع    1011 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

161 - هشام للحدايد ولوازم الموبيليات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147992   قيدت فى   2002-07-06 

برقم ايداع    7307 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

162 - اسامه كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152436   قيدت فى   05-04-2003 برقم ايداع    

3529 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-04

163 - خالد عابدين جاد المولى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154521   قيدت فى   29-07-2003 برقم 

ايداع    8083 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-28

164 - هشام حسن ذكى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177922   قيدت فى   31-05-2006 برقم ايداع    

8767 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

165 - احذية مكرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183376   قيدت فى   23-11-2006 برقم ايداع    19208 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

166 - المغربى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187929   قيدت فى   18-04-2007 برقم ايداع    

6791 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

167 - صيدلية د  ريهام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188979   قيدت فى   07-02-2008 برقم ايداع    

1455 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-06

168 - صيدلية د ريهام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188979   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    

9771 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

169 - لطفى سعد عطيه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193661   قيدت فى   08-06-2009 برقم ايداع    

7268 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-07

170 - ياسر محمد كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193890   قيدت فى   16-06-2009 برقم ايداع    

7930 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-15

171 - خالد عبدالمقصود عبدالغنى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197558   قيدت فى   

08-11-2009 برقم ايداع    16254 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-07
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172 - طه عبد العزيز حسين محمد الفزانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206541   قيدت فى   2010-10-12 

برقم ايداع    17916 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

173 - محمد السيد عبد النبى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209329   قيدت فى   2011-02-06 

برقم ايداع    1898 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-05

174 - عصام ياسين على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214219   قيدت فى   07-08-2011 برقم ايداع    

14016 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

175 - شعبان حنفى زكى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221123   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

6748 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

176 - محمد لطفى ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221274   قيدت فى   09-04-2012 برقم 

ايداع    7122 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

177 - محمد فتحى عبد الفتاح احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222962   قيدت فى   2012-05-31 

برقم ايداع    10776 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

178 - ناهد عبدا سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223003   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

10908 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

179 - رافت كمال فتحى نصيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226156   قيدت فى   02-10-2012 برقم 

ايداع    18054 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

180 - عصام سعد ابراهيم الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226832   قيدت فى   22-10-2012 برقم 

ايداع    19632 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

181 - محمد عبدالسميع سرحان عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227538   قيدت فى   

14-11-2012 برقم ايداع    21024 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-13

182 - محمود امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227779   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

21563 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

183 - عادل نافع امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228079   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

22247 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

184 - مصطفى سمير حميده عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228334   قيدت فى   2012-12-30 

برقم ايداع    13670 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

185 - اسامه محمد محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   229841   قيدت فى   28-08-2013 برقم ايداع    

9061 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-27

186 - علء انور حسن الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232496   قيدت فى   03-08-2014 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

187 - عدنان سيد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238806   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    4111 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

188 - ايهاب جابر الغريب بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239018   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    5998 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

189 - مصطفى محمود محمد حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240632   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    18335 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

190 - حامد احمد عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22277   قيدت فى   28-09-1969 برقم ايداع    

994 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-27

191 - احمد رفاعى  عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27808   قيدت فى   16-11-1972 برقم ايداع    

3800 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

192 - اسامه حسين حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94943   قيدت فى   18-02-1993 برقم ايداع    

1182 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

193 - عبدالعظيم عراقى عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118108   قيدت فى   28-12-1997 برقم 

ايداع    16578 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27
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194 - مراد نجيب جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142026   قيدت فى   04-07-2001 برقم ايداع    

7197 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

195 - احمد محمد الملقب جلل الدين عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146461   قيدت فى   

09-02-2002 برقم ايداع    3780 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-08

196 - محمد فؤاد محمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178713   قيدت فى   21-06-2006 برقم 

ايداع    10388 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

197 - احمد هليل عبد الحليم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188646   قيدت فى   2007-05-08 

برقم ايداع    8055 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

198 - عمرو حنفى محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189878   قيدت فى   2007-12-06 

برقم ايداع    16230 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

199 - بيشوى رمسيس حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193427   قيدت فى   28-05-2009 برقم 

ايداع    6740 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-27

200 - محمد اسماعيل على دردير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194536   قيدت فى   07-07-2009 برقم 

ايداع    9237 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

201 - عمر حامد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209046   قيدت فى   19-01-2011 برقم ايداع    

1202 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

202 - عزت محمد مير على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209211   قيدت فى   24-01-2011 برقم ايداع    

1632 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

203 - وليد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213106   قيدت فى   28-06-2011 برقم ايداع    

11567 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

204 - وليد عبد ا محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216908   قيدت فى   17-11-2011 برقم 

ايداع    20287 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

205 - احمد هليل عبد الحليم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225599   قيدت فى   2012-09-17 

برقم ايداع    16888 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

206 - سيد احمد على عبد النبى على عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226311   قيدت فى   

07-10-2012 برقم ايداع    18391 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-06

207 - الشعار لتجارة وتوريد مواد بناء عمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226881   قيدت فى   

21-10-2012 برقم ايداع    19538 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-20

208 - عماد فتحى محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228083   قيدت فى   02-12-2012 برقم 

ايداع    22254 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

209 - مهدى حسن اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   229230   قيدت فى   08-05-2013 برقم 

ايداع    5580 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

210 - عزه محمود رشدى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237845   قيدت فى   02-11-2016 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

211 - فرحان سالم فرحان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238576   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

2457 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

212 - اشرف عدلى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240173   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    15062 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

213 - مصطفى عطية مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240306   قيدت فى   29-10-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

214 - عز ابو المجد عمران عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240590   قيدت فى   2017-11-23 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22
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215 - اصبح  سنيه زكى حدى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93744   قيدت فى   07-10-1992 برقم 

ايداع    6962 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

216 - علء الدين عبد الحليم محمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104570   قيدت فى   1995-11-07 

برقم ايداع    11011 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

217 - نبيل فرج محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109441   قيدت فى   26-10-1996 برقم ايداع    

11160 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

218 - محمد خيرت سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118879   قيدت فى   12-02-1998 برقم ايداع    

1629 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

219 - وئام صلح الحضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136197   قيدت فى   26-07-2000 برقم ايداع    

8888 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

220 - الهوارى للستيراد والتوكيلت التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151370   قيدت فى   

26-01-2003 برقم ايداع    1030 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-25

221 - تامر محمد طه برجل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154556   قيدت فى   02-08-2003 برقم ايداع    

8150 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-01

222 - صيدليه د \وليد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162119   قيدت فى   06-09-2004 برقم ايداع    

11265 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-05

223 - ايناس باسيلى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166465   قيدت فى   26-03-2005 برقم ايداع    

4235 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

224 - محمد للدوات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167955   قيدت فى   28-05-2005 برقم ايداع    

7181 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

225 - سامى احمد يعقوب عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173929   قيدت فى   26-01-2006 برقم 

ايداع    1029 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

226 - احمد محمود عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174537   قيدت فى   2006-02-16 

برقم ايداع    2177 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

227 - سيد عبد الفتاح محمد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175349   قيدت فى   13-03-2006 برقم 

ايداع    3765 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

228 - محمد عبد العظيم عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184654   قيدت فى   2007-01-09 

برقم ايداع    180 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

229 - حسام محمد احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189061   قيدت فى   25-06-2007 برقم ايداع    

10237 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

230 - محمود عبد السلم اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199077   قيدت فى   2010-01-05 

برقم ايداع    250 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04

231 - ايهاب محمد احمد ابو سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199995   قيدت فى   08-02-2010 برقم 

ايداع    2203 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

232 - عادل محمود محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200009   قيدت فى   09-02-2010 برقم 

ايداع    2236 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

233 - مجدى عادل حلمى عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200968   قيدت فى   14-03-2010 برقم 

ايداع    4571 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

234 - يحيى على سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204566   قيدت فى   18-07-2010 برقم ايداع    

12904 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

235 - سلمه عبدا عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205282   قيدت فى   2010-08-12 

برقم ايداع    14587 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

236 - ابو السعود للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212673   قيدت فى   2011-06-14 

برقم ايداع    10000 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13
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237 - غريب احمد حافظ عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215470   قيدت فى   26-09-2011 برقم 

ايداع    16853 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

238 - سماح ابراهيم احمد مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218545   قيدت فى   10-01-2012 برقم ايداع    

668 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

239 - مصطفى متولى محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222281   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    9464 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

240 - كامل عدلى كامل عريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224540   قيدت فى   08-08-2012 برقم ايداع    

14596 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

241 - احمد فتحى سيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225491   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    

16612 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

242 - عبد ا فرج عبد الجواد زويده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225763   قيدت فى   23-09-2012 برقم 

ايداع    17242 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

243 - ابراهيم رجب ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225971   قيدت فى   26-09-2012 برقم 

ايداع    17651 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

244 - محمود احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226468   قيدت فى   10-10-2012 برقم ايداع    

18726 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

245 - رفيق طه حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226721   قيدت فى   16-10-2012 برقم ايداع    

19238 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

246 - ابراهيم عبد الرازق سيد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227168   قيدت فى   01-11-2012 برقم 

ايداع    20203 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

247 - محمد احمد حسين عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227486   قيدت فى   13-11-2012 برقم ايداع    

20925 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

248 - فاطمه عبد الحميد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228184   قيدت فى   2012-12-06 

برقم ايداع    22608 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

249 - احمد عبد المنعم امام على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233077   قيدت فى   30-10-2014 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-29

250 - عايد عبد السلم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238220   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    18171 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

251 - فرجينيا يوسف بركات يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238236   قيدت فى   29-12-2016 برقم 

ايداع    18252 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

252 - حمدى فهمى محمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238870   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    

4685 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

253 - احمد نصر عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239743   قيدت فى   30-07-2017 برقم 

ايداع    11007 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

254 - محمود على عبد الصمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239836   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    11721 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

255 - صبرى عبد العزيز ابراهيم عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240141   قيدت فى   

03-10-2017 برقم ايداع    14841 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-02

256 - ايه محمد حسن محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240251   قيدت فى   18-10-2017 برقم 

ايداع    15792 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

257 - مهدى عطية السيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240523   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

17353 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

258 - بيتر جمال فرنساوي سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241000   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    394 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08
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259 - عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74077   قيدت فى   1987-05-17 

برقم ايداع    3827 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

260 - عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74077   قيدت فى   1999-06-05 

برقم ايداع    6593 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

261 - هدى محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98358   قيدت فى   03-04-1994 برقم ايداع    

2370 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-02

262 - نبيل عبدالمجيد محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117062   قيدت فى   11-11-1997 برقم 

ايداع    14131 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

263 - احمد زكى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140835   قيدت فى   28-04-2001 برقم ايداع    

4382 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

264 - عماد الدين صلح محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145173   قيدت فى   19-01-2002 برقم 

ايداع    696 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

265 - حسام الدين حلمى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148634   قيدت فى   11-08-2002 برقم ايداع    

8827 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

266 - عصام عربى عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165971   قيدت فى   2005-03-07 

برقم ايداع    3221 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-06

267 - محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170377   قيدت فى   28-08-2005 برقم ايداع    

11954 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-27

268 - تامر ناشد لبيب صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171920   قيدت فى   01-11-2005 برقم ايداع    

14880 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

269 - سعيد محمد السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188788   قيدت فى   11-06-2013 برقم ايداع    

7099 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-10

270 - سعيد محمد السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188788   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

8660 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

271 - سامى محمد سمير صلح الدين الطوبجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189689   قيدت فى   

04-11-2007 برقم ايداع    14884 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-03

272 - عصام زكريا اسماعيل حسن سعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208328   قيدت فى   

22-12-2010 برقم ايداع    22114 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-21

273 - صابر محمد صابر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209027   قيدت فى   18-01-2011 برقم 

ايداع    1160 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

274 - مصطفى حفظى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212082   قيدت فى   26-05-2011 برقم 

ايداع    8482 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

275 - محمد عمر محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213947   قيدت فى   26-07-2011 برقم ايداع    

13374 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

276 - عماد تقى فلفل زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218231   قيدت فى   01-01-2012 برقم ايداع    

3 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

277 - محمد سعيد شاذلى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223361   قيدت فى   18-06-2012 برقم ايداع    

11769 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

278 - نور الدين محمود عبد العزيز حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223600   قيدت فى   

27-06-2012 برقم ايداع    12089 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-26

279 - القناوى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224380   قيدت فى   01-08-2012 برقم ايداع    

24269 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31
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280 - غادة احمد الحسينى مرسى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225253   قيدت فى   2012-09-06 

برقم ايداع    16089 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

281 - محمود حسين مصطفى الزمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225318   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    16223 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

282 - السيد فتحى فضل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226938   قيدت فى   22-10-2012 برقم ايداع    

19687 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

283 - محجوب مجاور عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239536   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    9677 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

284 - السيد عبد العال محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240524   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    17356 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

285 - احمد سيدعبد العزيز عزو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62681   قيدت فى   11-12-1983 برقم ايداع    

7244 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  1993-12-10

286 - سعد احمد عبدالسيد وتصريح محكمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63946   قيدت فى   1984-05-20 

برقم ايداع    3320 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

287 - حسنين زكى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78131   قيدت فى   17-02-1988 برقم ايداع    

1571 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-16

288 - ناصر سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83774   قيدت فى   17-09-1989 برقم ايداع    

6458 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-16

289 - جمال الدين محمود عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84380   قيدت فى   18-11-1989 برقم 

ايداع    8190 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

290 - جميل حنا حنا ا خير ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134831   قيدت فى   20-05-2000 برقم 

ايداع    5854 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

291 - هشام يوسف عبد البارى للدوات المنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165866   قيدت فى   

05-03-2005 برقم ايداع    3019 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-04

292 - ياسر محمد بهنسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170507   قيدت فى   03-09-2005 برقم ايداع    

12162 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

293 - السيد محمد عمر المشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174083   قيدت فى   01-02-2006 برقم ايداع    

1297 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

294 - ابو العل للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179973   قيدت فى   27-07-2006 برقم ايداع    

12732 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

295 - محمود رجب السيد احمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183542   قيدت فى   

28-11-2006 برقم ايداع    19525 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-27

296 - عبد الحميد احمد عبد العال ابو حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186623   قيدت فى   

12-03-2007 برقم ايداع    4217 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-11

297 - عمر صابر فاضل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196989   قيدت فى   20-10-2009 برقم 

ايداع    14927 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

298 - اميره محمد هانى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197681   قيدت فى   11-11-2009 برقم 

ايداع    16570 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10

299 - احمد مرعى احمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200061   قيدت فى   10-02-2010 برقم ايداع    

2382 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

300 - طه ابراهيم رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201218   قيدت فى   22-03-2010 برقم ايداع    

5241 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21
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301 - ياسر محمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202391   قيدت فى   03-05-2010 برقم 

ايداع    7853 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

302 - تيسير احمد عبد الحليم عبد الونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208740   قيدت فى   2010-01-06 

برقم ايداع    469 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-05

303 - رحاب سيد عبد الحميد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209553   قيدت فى   2011-02-20 

برقم ايداع    2365 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

304 - حنفى شحاته علم الدين كمال لدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214958   قيدت فى   2011-09-09 

برقم ايداع    15705 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-08

305 - ياسر محمد نجيب دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217197   قيدت فى   28-11-2011 برقم 

ايداع    20964 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

306 - محمد بدر محمد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225095   قيدت فى   03-09-2012 برقم 

ايداع    15800 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

307 - وليد يحى عبده غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226497   قيدت فى   11-10-2012 برقم ايداع    

18900 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

308 - وائل محمود حنفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226672   قيدت فى   15-10-2012 برقم ايداع    

19145 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

309 - بكر للتجاره والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227073   قيدت فى   24-10-2012 برقم ايداع    

19951 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

310 - مصنع حلويات الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228978   قيدت فى   03-04-2013 برقم ايداع    

4131 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

311 - سيد شافعى على الدكمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231194   قيدت فى   03-02-2014 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-02

312 - حسين سيد عبد الحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232697   قيدت فى   02-09-2014 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

313 - منى خله طانيوس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234283   قيدت فى   19-04-2015 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

314 - سامى محمد عكاشه سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238183   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

315 - جمعه محمد عبدالعال البغدادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38841   قيدت فى   01-03-1976 برقم 

ايداع    810 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

316 - احمد هلل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44068   قيدت فى   16-03-1978 برقم ايداع    

1241 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2013-03-15

317 - احمد هلل عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44068   قيدت فى   21-12-1983 برقم ايداع    

7446 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-20

318 - احمد شفيق محمد سوسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94034   قيدت فى   12-11-1992 برقم ايداع    

7871 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

319 - احمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94042   قيدت فى   14-11-1992 برقم ايداع    

7894 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

320 - محمود على حسنين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110011   قيدت فى   21-11-1996 برقم ايداع    

12418 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

321 - محمد سامى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113727   قيدت فى   04-06-1997 برقم ايداع    

6461 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

322 - محمد عبد الباقى عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134232   قيدت فى   19-04-2000 برقم 

ايداع    4498 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18
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323 - أحمد ابراهيم محمد منصور عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138454   قيدت فى   2000-11-26 

برقم ايداع    13882 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

324 - كافيه هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140966   قيدت فى   05-05-2001 برقم ايداع    4658 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

325 - صيدليه د  محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167418   قيدت فى   08-05-2005 برقم ايداع    

6087 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-07

326 - وليد فاروق محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179463   قيدت فى   11-07-2006 برقم ايداع    

11728 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

327 - احمد محمد عبد الشهيد شبانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182157   قيدت فى   08-10-2006 برقم 

ايداع    16907 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

328 - داليا عبد الفتاح مجاهد واكد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189151   قيدت فى   11-07-2007 برقم 

ايداع    10936 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

329 - محمود ابراهيم محمد على نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198181   قيدت فى   2009-12-02 

برقم ايداع    17647 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

330 - انتصار بركات عبد المحسن بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198778   قيدت فى   2009-12-27 

برقم ايداع    19085 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

331 - سيد فؤاد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199663   قيدت فى   27-01-2010 برقم ايداع    

1451 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

332 - كامل عثمان حسنين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205587   قيدت فى   30-08-2010 برقم 

ايداع    15804 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

333 - يحيى محمد جسار خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211633   قيدت فى   16-05-2011 برقم ايداع    

7458 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

334 - بدر السيد عبد الفتاح مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214342   قيدت فى   11-08-2011 برقم 

ايداع    14268 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

335 - احمد حسن بشندى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215543   قيدت فى   28-09-2011 برقم ايداع    

17011 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

336 - ماهر مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219418   قيدت فى   12-02-2012 برقم 

ايداع    2833 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

337 - امل سليمان مبروك حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220498   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

5215 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

338 - عواد يونس عواد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221256   قيدت فى   08-04-2012 برقم ايداع    

7052 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

339 - عمرو محمد محمود شكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222546   قيدت فى   08-07-2012 برقم 

ايداع    12715 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

340 - شريف هلل عطيه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226466   قيدت فى   10-10-2012 برقم 

ايداع    18720 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

341 - سماح مصطفى على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227234   قيدت فى   05-11-2012 برقم 

ايداع    20341 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

342 - مصطفى حنفى وهبه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227242   قيدت فى   05-11-2012 برقم 

ايداع    20350 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

343 - محمود عبد الحى عامر ابو عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227444   قيدت فى   2012-11-12 

برقم ايداع    20822 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

344 - احمد ابراهيم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228235   قيدت فى   11-12-2012 برقم 

ايداع    22822 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10
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345 - رهام كلمتياتوس حنا موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237179   قيدت فى   28-07-2016 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

346 - عبد الفتاح جمال عبد الفتاح خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238733   قيدت فى   2017-03-05 

برقم ايداع    3545 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

347 - محمد عبد المهيمن محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239978   قيدت فى   2017-08-29 

برقم ايداع    13273 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

348 - احمد محمد حسني شرع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240774   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

19450 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

349 - الزيدى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54968   قيدت فى   28-09-1981 برقم ايداع    

5957 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

350 - ابراهيم ابراهيم حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70836   قيدت فى   10-08-1986 برقم ايداع    

6034 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

351 - محمد عبدالباقى عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117753   قيدت فى   10-12-1997 برقم 

ايداع    15739 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

352 - عبد العزيز سيد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128753   قيدت فى   01-07-1999 برقم 

ايداع    7802 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

353 - بدر للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148962   قيدت فى   31-08-2002 برقم ايداع    9587 

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-30

354 - ماجد طه محمد محمد ابو خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169957   قيدت فى   14-08-2005 برقم 

ايداع    11185 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-13

355 - شريف عبد المنعم عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171138   قيدت فى   27-09-2005 برقم ايداع    

13372 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-26

356 - عطيات يحيى عبد الغنى عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182441   قيدت فى   

17-10-2006 برقم ايداع    17438 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-16

357 - ربيع عبد الواحد السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183435   قيدت فى   2006-11-26 

برقم ايداع    19319 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

358 - امير عبد المحسن سيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185761   قيدت فى   2007-02-15 

برقم ايداع    2517 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

359 - صلح محمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192651   قيدت فى   04-05-2009 برقم 

ايداع    4987 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-03

360 - ممدوح خليفه احمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195931   قيدت فى   31-08-2009 برقم ايداع    

12405 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

361 - احمد محمد حسين دعبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200504   قيدت فى   25-02-2010 برقم ايداع    

3463 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

362 - حسين ابراهيم حسين دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200788   قيدت فى   07-03-2010 برقم 

ايداع    4123 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-06

363 - محمد حسن محمد كامل خورشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205548   قيدت فى   2010-08-26 

برقم ايداع    15702 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

364 - جمال هريدى احمد هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209885   قيدت فى   07-03-2011 برقم 

ايداع    3187 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

365 - محمود عبد ا على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214954   قيدت فى   08-09-2011 برقم ايداع    

15697 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

366 - اعمر احمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222874   قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    

10590 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29
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367 - صفاء مرسى عبد العال خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224556   قيدت فى   2012-08-08 

برقم ايداع    14625 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

368 - مركز سعد لتاجير السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236348   قيدت فى   14-03-2016 برقم 

ايداع    3877 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

369 - رامى ابراهيم حبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239328   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    8228 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

370 - رامى ابراهيم حبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239328   قيدت فى   05-06-2017 برقم 

ايداع    1512503 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

371 - خليفة بكر حسن جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239348   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    8440 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

372 - ايمن سامى عزيز رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239969   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

13234 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

373 - رشا مفتاح واعر مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240815   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

19726 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

374 - حسام محمد صلح الدين حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58265   قيدت فى   15-08-1982 برقم 

ايداع    6750 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

375 - احمد حسين احمد العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66875   قيدت فى   08-07-1985 برقم ايداع    

4153 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

376 - سالم محمد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73640   قيدت فى   07-04-1987 برقم ايداع    

2866 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

377 - صلح سعد حسن قطب هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94511   قيدت فى   30-12-1992 برقم 

ايداع    9303 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-29

378 - رفيق عدلى باخوم بسادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137463   قيدت فى   02-10-2000 برقم ايداع    

11694 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-01

379 - حنان احمد صبرى ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145702   قيدت فى   17-02-2002 برقم 

ايداع    1967 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-16

380 - ابراهيم عبد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146315   قيدت فى   30-03-2002 برقم 

ايداع    3385 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

381 - عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164843   قيدت فى   16-01-2005 برقم 

ايداع    746 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-15

382 - امانى ناشد مهاود جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168815   قيدت فى   02-07-2005 برقم 

ايداع    8927 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-01

383 - احمد محمد مجاور حميده الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177150   قيدت فى   2006-05-11 

برقم ايداع    6987 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

384 - اشرف حسن سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177236   قيدت فى   14-05-2006 برقم ايداع    

7135 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-13

385 - ايمان رجب محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189481   قيدت فى   13-09-2007 برقم 

ايداع    13398 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

386 - بيتر عزت نجيب لوس عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206176   قيدت فى   29-09-2010 برقم 

ايداع    17249 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-28

387 - جمال محمود شاهين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207174   قيدت فى   03-11-2010 برقم 

ايداع    19419 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

388 - مهران خليفه مهران احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210880   قيدت فى   18-04-2011 برقم 

ايداع    5693 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17
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389 - السيد قدرى ابو شامه عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219417   قيدت فى   2012-02-12 

برقم ايداع    2832 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

390 - محمد عبد الحميد جابر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223756   قيدت فى   02-07-2012 برقم 

ايداع    12450 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

391 - هشام عبد الرحمن عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224338   قيدت فى   31-07-2012 برقم 

ايداع    14183 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

392 - طارق عبد الفتاح عبد الحليم حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224376   قيدت فى   2012-08-01 

برقم ايداع    14264 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

393 - سعودى محمود حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224515   قيدت فى   07-08-2012 برقم 

ايداع    14551 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

394 - نرمين رفعت الديب جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225999   قيدت فى   27-09-2012 برقم ايداع    

17712 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

395 - حماده سعيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227866   قيدت فى   25-11-2012 برقم ايداع    

21753 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

396 - المبدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228191   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    22631 وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

397 - اصبح مؤسسه الصفدي للمطاعم السياحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228427   قيدت فى   

15-01-2013 برقم ايداع    541 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-14

398 - احمد محمد عبد الرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235108   قيدت فى   03-09-2015 برقم 

ايداع    10994 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

399 - يحيى عبد السميع محمد احمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239075   قيدت فى   

24-04-2017 برقم ايداع    6378 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-23

400 - اكرام فهمى حسين محمد بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239872   قيدت فى   2017-08-15 

برقم ايداع    12232 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

401 - رومانى غطاس شاكر بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240385   قيدت فى   06-11-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

402 - محمد محى الدين لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67233   قيدت فى   19-08-1985 برقم ايداع    

5028 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

403 - لولى حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84145   قيدت فى   26-10-1989 برقم ايداع    

7475 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

404 - جمال محمد احمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111901   قيدت فى   06-03-1997 برقم 

ايداع    2448 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

405 - نعيم موتورز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112852   قيدت فى   15-04-1997 برقم ايداع    4463 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

406 - فارس فكرى فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117789   قيدت فى   13-12-1997 برقم ايداع    

15830 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

407 - زينب ابو العل عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174133   قيدت فى   02-02-2006 برقم 

ايداع    1387 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

408 - محمود عبد المنعم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187114   قيدت فى   04-07-2011 برقم 

ايداع    11902 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

409 - محمود عبد المنعم محمد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187114   قيدت فى   

27-09-2011 برقم ايداع    16937 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-26
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410 - صيدليه د نيفين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205144   قيدت فى   08-08-2010 برقم ايداع    

14239 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

411 - عاطف حسين محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218374   قيدت فى   04-01-2012 برقم 

ايداع    313 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

412 - محمد غانم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220834   قيدت فى   25-03-2012 برقم ايداع    

6035 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

413 - عمرو سعيد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220924   قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    

6234 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

414 - نبيل السيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222838   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

10507 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

415 - يوسف بهنان سليمان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223052   قيدت فى   05-06-2012 برقم 

ايداع    11036 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

416 - مرفت احمد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223720   قيدت فى   01-07-2012 برقم 

ايداع    12371 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

417 - علء عبد الرحمن بكر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224040   قيدت فى   17-07-2012 برقم 

ايداع    13336 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

418 - احمد حسن عبد العزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224561   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    14636 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

419 - السيد مادح احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226765   قيدت فى   17-10-2012 برقم ايداع    

19336 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

420 - مجدى حنا مترى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227309   قيدت فى   07-11-2012 برقم ايداع    

20514 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

421 - احمد سلمه سيد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227812   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    

21640 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

422 - مصطفى حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230669   قيدت فى   17-11-2013 برقم 

ايداع    12229 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-16

423 - رافت شفيق سمعان غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235546   قيدت فى   19-11-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

424 - احمد فتحى عبد العزيز محمد الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237425   قيدت فى   

30-08-2016 برقم ايداع    11820 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-29

425 - حسن عدلى عبد الونيس على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240357   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

426 - الفخرانى للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90640   قيدت فى   19-09-1991 برقم ايداع    

7144 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

427 - مكتبة منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91385   قيدت فى   07-12-1991 برقم ايداع    9028 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

428 - محاسن احمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107708   قيدت فى   07-07-1996 برقم ايداع    

6697 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-06

429 - ناهد سيد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116823   قيدت فى   01-11-1997 برقم ايداع    

13577 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

430 - سالمان الصغير حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117615   قيدت فى   06-12-1997 برقم 

ايداع    15433 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

431 - عادل نجيب شكرا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118156   قيدت فى   30-12-1997 برقم ايداع    

16700 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29
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432 - نصر الدين محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121723   قيدت فى   14-04-2013 برقم ايداع    

4618 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

433 - سامح محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133150   قيدت فى   28-02-2013 برقم ايداع    

2597 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-27

434 - سامح محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133150   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

1846917 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

435 - عبده منتصر بخيت عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138402   قيدت فى   2000-11-22 

برقم ايداع    13770 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

436 - حسن محمد حسن خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161710   قيدت فى   17-08-2004 برقم ايداع    

10432 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

437 - فاروق فتحى عبد السلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177874   قيدت فى   30-05-2006 برقم 

ايداع    8671 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

438 - امل محمود امين حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185923   قيدت فى   21-02-2007 برقم ايداع    

2842 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

439 - محمود عبد المنعم محمد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187114   قيدت فى   

25-03-2007 برقم ايداع    5168 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-24

440 - ابراهيم هلل محمود خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200203   قيدت فى   16-02-2010 برقم 

ايداع    2741 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

441 - الحسين سيد على احمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212782   قيدت فى   19-06-2011 برقم 

ايداع    10275 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

442 - كرم محمد ابو العل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227317   قيدت فى   07-11-2012 برقم ايداع    

20526 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

443 - محمود فهمى سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227746   قيدت فى   21-11-2012 برقم 

ايداع    21503 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

444 - حيات ماهر عبد الفتاح حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240392   قيدت فى   2017-11-02 

برقم ايداع    16734 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

445 - رشاد محمد محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117881   قيدت فى   16-12-1997 برقم 

ايداع    16041 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

446 - صيدلية ايهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126188   قيدت فى   15-10-2009 برقم ايداع    

14643 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

447 - طاهر جمعة عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149802   قيدت فى   11-10-2002 برقم ايداع    

11531 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

448 - ازياء محمد نجيب محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152843   قيدت فى   29-04-2003 برقم 

ايداع    4434 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

449 - محمد احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169775   قيدت فى   07-08-2005 برقم 

ايداع    10793 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-06

450 - عادل احمد تمام نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181005   قيدت فى   28-08-2006 برقم ايداع    

14665 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

451 - حسن محمد حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189288   قيدت فى   07-08-2007 برقم 

ايداع    11891 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

452 - صلح محمد ابو النيل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198509   قيدت فى   16-12-2009 برقم 

ايداع    18445 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15
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453 - محمد مبارك عبد الرسول يمنى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208593   قيدت فى   

02-01-2011 برقم ايداع    70 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-01

454 - احمد سعيد ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209708   قيدت فى   28-02-2011 برقم 

ايداع    2738 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

455 - يحيى رجب على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213252   قيدت فى   03-07-2011 برقم ايداع    

11883 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

456 - فتنه حامد محمد الرقيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214186   قيدت فى   04-08-2011 برقم ايداع    

13949 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

457 - عمر عبد الحميد عبد الباسط عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218376   قيدت فى   

04-01-2012 برقم ايداع    315 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-03

458 - على ادريس لبيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221900   قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    

8536 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

459 - صبرى عبد العظيم محمود شحاته الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223381   قيدت فى   

18-06-2012 برقم ايداع    11803 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-17

460 - احمد على صادق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234903   قيدت فى   30-07-2015 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

461 - عماد سعيد سيد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235975   قيدت فى   21-01-2016 برقم ايداع    

1151 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

462 - محمود زهير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238012   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    0 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

463 - احمد محمد سامى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238292   قيدت فى   10-01-2017 برقم 

ايداع    531 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

464 - محمد سيد عباس سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239628   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

10326 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

465 - محمد حسن صبحى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239729   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    10942 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

466 - احمد حسن محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240291   قيدت فى   26-10-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

467 - اشرف مشحوت محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240307   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    16172 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

468 - بهاء عبد الرحمن محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240570   قيدت فى   2017-11-22 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

469 - احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82690   قيدت فى   15-05-1989 برقم ايداع    3577 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

470 - رمضان انور على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113095   قيدت فى   06-05-1997 برقم ايداع    

5048 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

471 - محمد انور عبد السميع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118251   قيدت فى   05-01-1998 برقم 

ايداع    154 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-04

472 - محمد حسن محمد الشوباشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136177   قيدت فى   25-07-2000 برقم 

ايداع    8838 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-24

473 - محمد عبد الفتاح محمد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161311   قيدت فى   31-07-2004 برقم 

ايداع    9598 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-30
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474 - هشام رمضان حافظ عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164360   قيدت فى   25-12-2004 برقم 

ايداع    16057 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

475 - نادى فهيم اسحق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170138   قيدت فى   21-08-2005 برقم 

ايداع    11520 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-20

476 - عشرى للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200463   قيدت فى   24-02-2010 برقم ايداع    

3385 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

477 - محمد على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201602   قيدت فى   06-04-2010 برقم ايداع    

6134 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

478 - الحفناوى للرحلت والعلنات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218371   قيدت فى   04-01-2012 برقم 

ايداع    306 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

479 - عبد الله حسن احمد اليمنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218776   قيدت فى   17-01-2012 برقم 

ايداع    1209 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

480 - محمد احمد مصطفى مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220441   قيدت فى   13-03-2012 برقم 

ايداع    5079 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

481 - عمرو سالم سعيد سنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228282   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    23171 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

482 - محمد حسن محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235611   قيدت فى   29-11-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

483 - عطا ا ماركت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82952   قيدت فى   12-06-1989 برقم ايداع    4282 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

484 - محمد محمد عبدا ابوعلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116947   قيدت فى   05-11-1997 برقم 

ايداع    13829 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

485 - ميلد تاوضروس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128045   قيدت فى   27-05-1999 برقم 

ايداع    6228 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-26

486 - بركات جوده تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135996   قيدت فى   15-07-2000 برقم ايداع    

8420 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

487 - اكرامي محمود عبد النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151179   قيدت فى   15-01-2003 برقم 

ايداع    560 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

488 - محمد عصام الدين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151824   قيدت فى   26-02-2003 برقم 

ايداع    2069 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-25

489 - صلح كامل سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165877   قيدت فى   05-03-2005 برقم ايداع    

3041 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

490 - محمد سعيد محمد رشدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166801   قيدت فى   10-04-2005 برقم 

ايداع    4897 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-09

491 - حسن فراج حسن فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182548   قيدت فى   22-10-2006 برقم ايداع    

17628 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

492 - مختار كمال ابوالعل مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193236   قيدت فى   24-05-2009 برقم 

ايداع    6333 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-23

493 - احمد فاروق عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197594   قيدت فى   09-11-2009 برقم 

ايداع    16336 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

494 - محمد رمضان محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204310   قيدت فى   06-07-2010 برقم 

ايداع    12276 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

495 - احمد محمد محمد محمد الحلوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204848   قيدت فى   2010-07-27 

برقم ايداع    13618 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26
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496 - محمد السيد فرحان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205847   قيدت فى   13-09-2010 برقم ايداع    

16356 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

497 - اشرف محمود سنهابى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206228   قيدت فى   30-09-2010 برقم 

ايداع    17385 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-29

498 - محمد ربيع على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206340   قيدت فى   05-10-2010 برقم ايداع    

17439 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

499 - شعبان عبد ا سالم ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215899   قيدت فى   11-10-2011 برقم 

ايداع    17829 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

500 - سيد محمد صلح الدين عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217114   قيدت فى   24-11-2011 برقم 

ايداع    20771 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

501 - حازم خليفه عيسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221675   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

8086 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

502 - طارق جمال احمد شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226653   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    190117 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

503 - احمد محمود طه عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227726   قيدت فى   20-11-2012 برقم 

ايداع    21465 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

504 - ل يوجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227726   قيدت فى   20-11-2012 برقم ايداع    21465 وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

505 - رزق الريس خلف عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233807   قيدت فى   05-02-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

506 - عمرو على محمد الجدع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237337   قيدت فى   16-08-2016 برقم ايداع    

1137 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

507 - ايمن كامل جاد عفاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238635   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

2892 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

508 - سعيد محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61716   قيدت فى   17-08-1983 برقم ايداع    

4990 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-16

509 - احمد ابراهيم احمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114686   قيدت فى   21-07-1997 برقم ايداع    

8567 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-20

510 - اسامة عبد الحميد حسين شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116674   قيدت فى   25-10-1997 برقم 

ايداع    13170 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

511 - مصطفى محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117672   قيدت فى   08-12-1997 برقم ايداع    

15555 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

512 - عبد المنعم سليم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150624   قيدت فى   11-12-2002 برقم 

ايداع    13455 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

513 - احمد على عبد العزيز الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168346   قيدت فى   13-06-2005 برقم 

ايداع    7978 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12

514 - سعده مفتاح ابراهيم مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176118   قيدت فى   06-04-2006 برقم 

ايداع    5322 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

515 - صيدلية الليثي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179633   قيدت فى   16-07-2006 برقم ايداع    

12066 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

516 - محمد عبد الحميد احمد الغمراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184540   قيدت فى   2006-12-27 

برقم ايداع    21449 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

517 - مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال على على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184838   قيدت فى   

17-01-2007 برقم ايداع    566 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-16
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518 - هداية حمدي عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188177   قيدت فى   2007-04-24 

برقم ايداع    7291 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

519 - خضرة حنفى حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189965   قيدت فى   25-12-2007 برقم 

ايداع    16723 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

520 - احمد شعبان محمد فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190095   قيدت فى   22-01-2008 برقم 

ايداع    734 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

521 - محمود ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201310   قيدت فى   24-03-2010 برقم 

ايداع    5468 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

522 - ايمن احمد محمد محمد الدعوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208935   قيدت فى   2011-01-16 

برقم ايداع    952 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

523 - امجد رضاء صالح شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212284   قيدت فى   02-06-2011 برقم 

ايداع    9014 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

524 - مصطفى محروس عبد الحليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215602   قيدت فى   2011-09-29 

برقم ايداع    17217 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

525 - عوض محمد عوض محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215732   قيدت فى   2011-10-04 

برقم ايداع    17475 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

526 - احمد محمود عمر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218053   قيدت فى   25-12-2011 برقم ايداع    

22743 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

527 - عبد ا عبد الحى عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222974   قيدت فى   2012-06-03 

برقم ايداع    10806 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

528 - احمد على عبد العال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223195   قيدت فى   11-06-2012 برقم 

ايداع    11382 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

529 - وائل عمر سليم عمر سالم ط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226656   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    19122 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

530 - أسامه جمال موسي عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232658   قيدت فى   25-08-2014 برقم 

ايداع    9237 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

531 - علء ابراهيم جلل الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234772   قيدت فى   06-07-2015 برقم 

ايداع    8561 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

532 - باسم مجدي تفيد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238253   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

533 - جزارة ابو ورده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238720   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

3492 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

534 - عماد حمدته حسين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239927   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    12916 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

535 - يحي مرسي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   251288   قيدت فى   10-08-2015 برقم ايداع    

1556738 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

536 - محمد عباس محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59957   قيدت فى   09-02-1983 برقم ايداع    

877 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-08

537 - مجدى محمد يحيى عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85356   قيدت فى   22-02-1990 برقم 

ايداع    1471 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

538 - جابر محمود ابوالنصر فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116313   قيدت فى   1997-10-08 

برقم ايداع    12229 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

539 - عبدالمنعم عبدالفتاح محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118530   قيدت فى   21-01-1998 برقم 

ايداع    847 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20
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540 - على محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124547   قيدت فى   24-11-1998 برقم ايداع    

14620 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-23

541 - خلف اسماعيل على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149335   قيدت فى   18-09-2002 برقم 

ايداع    10351 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

542 - احمد محمد ابراهيم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152925   قيدت فى   06-05-2003 برقم ايداع    

4647 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-05

543 - نعمات كمال عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164206   قيدت فى   19-12-2004 برقم ايداع    

15772 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-18

544 - نصر محمد عبد السلم عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166746   قيدت فى   2005-04-06 

برقم ايداع    4789 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

545 - عاطف عمر احمد مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167732   قيدت فى   07-12-2005 برقم 

ايداع    16419 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

546 - فضل جرجس اسكندر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178874   قيدت فى   26-06-2006 برقم 

ايداع    10700 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

547 - محمود محمد محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183509   قيدت فى   27-11-2006 برقم 

ايداع    19452 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

548 - طارق حسين ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185584   قيدت فى   12-02-2007 برقم 

ايداع    2167 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

549 - وليد محرم اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188807   قيدت فى   22-05-2007 برقم 

ايداع    8778 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

550 - وائل عبد العال سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199714   قيدت فى   28-01-2010 برقم 

ايداع    1561 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-01-27

551 - هبه عدلى عزيز اومانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202468   قيدت فى   06-05-2010 برقم 

ايداع    8058 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

552 - مصطفى عبد الواجد عبد الحميد عريضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207982   قيدت فى   

09-12-2010 برقم ايداع    21271 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-08

553 - شرين محمد احمدعمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219364   قيدت فى   09-02-2012 برقم ايداع    

2731 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

554 - احمد عبد الفتاح عمار عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224853   قيدت فى   2012-08-23 

برقم ايداع    5199 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

555 - احمد عبد الوهاب الحصافى احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225029   قيدت فى   

30-08-2012 برقم ايداع    15640 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-29

556 - فادى فايز دانيال عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225454   قيدت فى   12-09-2012 برقم ايداع    

16515 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

557 - مرزوق فلى مرزوق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231135   قيدت فى   22-01-2014 برقم 

ايداع    705 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-21

558 - صيدلية اسامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51816   قيدت فى   04-11-1980 برقم ايداع    6368 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

559 - سلطان للجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61493   قيدت فى   20-07-1983 برقم ايداع    

4399 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

560 - اسامه خليل محمد الشاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94465   قيدت فى   22-09-2001 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21
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561 - اسامة خليل محمد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94465   قيدت فى   27-11-1993 برقم ايداع    

7553 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-26

562 - مكتب الحمام للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110916   قيدت فى   06-01-1997 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-05

563 - ثريا عبد الحليم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146609   قيدت فى   20-04-2002 برقم 

ايداع    4162 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

564 - احمد سيد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187096   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

5136 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

565 - رامى سعيد حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189129   قيدت فى   05-07-2007 برقم ايداع    

10707 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

566 - اشرف محمد حبشى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197040   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    

1739 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

567 - مكتب الحبشى كولد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197040   قيدت فى   21-10-2009 برقم ايداع    

15039 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

568 - خليل عباس حامد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200263   قيدت فى   17-02-2010 برقم 

ايداع    2870 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

569 - محمود سعيد بيومى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205521   قيدت فى   25-08-2010 برقم 

ايداع    15623 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

570 - مصطفى عبد الواجد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207982   قيدت فى   2014-09-09 

برقم ايداع    9852 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-08

571 - سلمه عبد العال عبد السلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214806   قيدت فى   2011-09-04 

برقم ايداع    15346 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

572 - احمد محمد عبد الرحيم عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218929   قيدت فى   2012-01-22 

برقم ايداع    1540 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

573 - محمد مامون السيد الوراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222301   قيدت فى   15-05-2012 برقم 

ايداع    9503 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

574 - حمادة ابو زيد ابو زيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223016   قيدت فى   04-06-2012 برقم 

ايداع    10944 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

575 - حسام الدين حسين كامل عبد القوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223200   قيدت فى   

11-06-2012 برقم ايداع    11391 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-10

576 - جاب ا عبد اللطيف مصطفى بكار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223658   قيدت فى   2012-06-28 

برقم ايداع    12233 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

577 - تامر نعيم جورج نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225380   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    

16366 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

578 - كماليات السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225474   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    

16573 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

579 - اشرف عطا ا محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225682   قيدت فى   19-09-2012 برقم 

ايداع    17068 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

580 - مسيحه جرجس مسيحه اسحاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226610   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    19049 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

581 - محمد جمعه عبد الرازق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227736   قيدت فى   20-11-2012 برقم 

ايداع    214785 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

582 - ملك فلى مرزوق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231134   قيدت فى   22-01-2014 برقم 

ايداع    704 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-21
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583 - بهاء عبد الباسط نصحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238208   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

18051 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

584 - محمد على عبد ا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66642   قيدت فى   01-06-1985 برقم ايداع    

3555 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

585 - د عادل مرقص غبر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115343   قيدت فى   1997-08-23 

برقم ايداع    10036 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

586 - شعبان مراد طه عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148266   قيدت فى   21-07-2002 برقم ايداع    

7996 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-20

587 - صيدليه الدكتور  محمد البهواشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156517   قيدت فى   2003-11-23 

برقم ايداع    12480 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-22

588 - هشام ممدوح الموجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178398   قيدت فى   12-06-2006 برقم ايداع    

9666 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

589 - زكيه محمد عبد السميع مرك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186388   قيدت فى   06-03-2007 برقم 

ايداع    3726 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

590 - جوزيف اسرائيل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189040   قيدت فى   21-06-2007 برقم 

ايداع    10107 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

591 - شريف السيد اسماعيل عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193754   قيدت فى   2009-06-10 

برقم ايداع    7575 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

592 - منال محمد رحيم عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199873   قيدت فى   03-01-2010 برقم ايداع    

1912 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

593 - محمود بيومى على جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208950   قيدت فى   16-01-2011 برقم 

ايداع    987 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

594 - اسامه احمد شحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212763   قيدت فى   16-06-2011 برقم ايداع    

10233 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

595 - احمد عادل عبده محمود محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213260   قيدت فى   2011-07-04 

برقم ايداع    11899 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

596 - مكتب متعهد نقل عمال خليفه محمد جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220072   قيدت فى   

01-03-2012 برقم ايداع    4308 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-28

597 - احمد السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222640   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    

10067 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

598 - رأفت جابر حسانين مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230761   قيدت فى   27-11-2013 برقم 

ايداع    12805 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-26

599 - عصام رضا فتحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238291   قيدت فى   12-01-2017 برقم ايداع    

529 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

600 - ناصر محمد عبد العزيز عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240960   قيدت فى   2018-01-03 

برقم ايداع    178 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02
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تجديد شركات

1 - احمد عبدالفتاح عنانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41897  قيدت فى  18-04-1977 برقم ايداع   

2934 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص

2 - سيد موسى داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59383  قيدت فى  09-12-1982 برقم ايداع   

9051 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

3 - عبد العظيم شوقى عبد العظيم قرنى وشركاه سول ترافيل للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   77164  قيدت 

فى  07-12-1987 برقم ايداع   9808 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2027  12:00:00ص

4 - شركه النمر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   95484  قيدت فى  11-05-1993 برقم ايداع   2829 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2023  12:00:00ص

5 - عمرو سامى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150336  قيدت فى  17-11-2002 برقم ايداع   

12775 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2027  12:00:00ص

6 - كامل احمد رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   153012  قيدت فى  12-05-2003 برقم ايداع   

4864 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2023  12:00:00ص

7 - مكتب العمران لتوريدات الزجاج والبللور " فاتن عمران وشركاها "   شركة سبق قيدها برقم :   158876  

قيدت فى  06-04-2004 برقم ايداع   4003 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/04/2024  12:00:00ص

8 - رويال للتجارة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   209273  قيدت فى  

26-07-2016 برقم ايداع   9991 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2026  12:00:00ص

9 - عادل كامل على سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   209273  قيدت فى  26-07-2016 برقم ايداع   

9991 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2026  12:00:00ص

10 - احمد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   210158  قيدت فى  17-03-2011 برقم ايداع   3868 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2026  12:00:00ص

11 - اشرف حمدى محمود و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   225341  قيدت فى  10-09-2012 برقم 

ايداع   16272 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  

12:00:00ص

12 - محمد حسن اسماعيل عليوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237171  قيدت فى  27-07-2016 برقم 

ايداع   10042 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  

12:00:00ص

13 - شركه محمد حسن اسماعيل عليوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237171  قيدت فى  

20-12-2016 برقم ايداع   17455 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2026  12:00:00ص

14 - شركة شاكر عبداللطيف عبدالفتاح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   251277  قيدت فى  

24-12-2012 برقم ايداع   1000012 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

15 - عماد كمال غالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   111595  قيدت فى  20-02-1997 برقم ايداع   

1766 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

16 - محمد مصطفى جودة زهير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114501  قيدت فى  12-07-1997 برقم 

ايداع   8187 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

17 - محمد ياسين زكى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   152336  قيدت فى  29-03-2003 برقم ايداع   

3321 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2023  12:00:00ص
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18 - محمد ياسمين زكى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   152336  قيدت فى  27-04-2005 برقم ايداع   

5740 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2025  12:00:00ص

19 - جبريل فهمى محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   217710  قيدت فى  12-12-2011 برقم 

ايداع   21918 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2026  

12:00:00ص

20 - شريف محى الدين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224850  قيدت فى  23-08-2012 برقم 

ايداع   15195 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص

21 - عمرو كامل وشريكتة صابرين عزيز   شركة سبق قيدها برقم :   233008  قيدت فى  2014-10-22 

برقم ايداع   1477 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2024  

12:00:00ص

22 - احمد سيف و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   234469  قيدت فى  13-05-2015 برقم ايداع   6244 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2025  12:00:00ص

23 - اصبح / محمد احمد طه جهلن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   237318  قيدت فى  2016-08-15 

برقم ايداع   11031 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2026  

12:00:00ص

24 - شركه اولد صبحى ابراهيم على للمقاولت والعمال الصحيه   شركة سبق قيدها برقم :   101035  قيدت 

فى  14-01-1995 برقم ايداع   461 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/01/2025  12:00:00ص

25 - اصبح / رامي عادل محمد كمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   146345  قيدت فى  2002-04-01 

برقم ايداع   3479 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

26 - مظهر عثمان محمد شومان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150549  قيدت فى  03-12-2002 برقم 

ايداع   13262 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

27 - فاطمه محمود فهيم وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   192725  قيدت فى  06-05-2009 برقم ايداع   

5148 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2024  12:00:00ص

28 - شعبان تامر ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   231695  قيدت فى  14-04-2014 برقم ايداع   

4156 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2024  12:00:00ص

29 - عصام محمد سيد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239255  قيدت فى  18-05-2017 برقم 

ايداع   7668 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

30 - ) اش 0 اش (   شركة سبق قيدها برقم :   90253  قيدت فى  08-08-1991 برقم ايداع   6053 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00ص

31 - حفيظه القاضى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   90253  قيدت فى  08-08-1991 برقم ايداع   

6053 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00ص

32 - حمدى لشين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134739  قيدت فى  15-05-2000 برقم ايداع   

5658 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2025  12:00:00ص

33 - نتالى سمير وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   192276  قيدت فى  11-03-2009 برقم ايداع   

2781 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2024  12:00:00ص

34 - شركة هيرميس للوساطه فى الوراق الماليه ش. م .م   شركة سبق قيدها برقم :   206488  قيدت فى  

11-04-2011 برقم ايداع   5258 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2026  12:00:00ص
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35 - شركة هيرمس للوساطه فى الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   206488  قيدت فى  

11-10-2010 برقم ايداع   17792 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2025  12:00:00ص

36 - احمد سيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   214673  قيدت فى  24-08-2011 برقم ايداع   

15050 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  12:00:00ص

37 - مجدى صدقى محمد صميده و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   215438  قيدت فى  2011-09-26 

برقم ايداع   16778 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  

12:00:00ص

38 - محمد محمود حلمى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   225655  قيدت فى  19-09-2012 برقم ايداع   

13018 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

39 - احمد على صابر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   226696  قيدت فى  16-10-2012 برقم ايداع   

19186 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

40 - اصبح محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236915  قيدت فى  08-06-2016 برقم ايداع   

8236 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2026  12:00:00ص

41 - رانيا مصطفى انور وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   238252  قيدت فى  03-01-2017 برقم ايداع   

178 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2027  12:00:00ص

42 - شركة دومتى للصناعات الغذائية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   80124  قيدت فى  1990-05-31 

برقم ايداع   3994 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2025  

12:00:00ص

43 - الماريان   شركة سبق قيدها برقم :   94177  قيدت فى  29-11-1992 برقم ايداع   8367 وفى تاريخ  

07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

44 - شركه وداد فارس واير الغى   شركة سبق قيدها برقم :   94177  قيدت فى  29-11-1992 برقم ايداع   

8367 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

45 - شركه شورى تكنولوجى  )ش0ذ0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   95502  قيدت فى  1993-05-12 

برقم ايداع   2878 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2023  

12:00:00ص

46 - ابناء الدرديرى ادوات كهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   111307  قيدت فى  30-01-1997 برقم 

ايداع   1153 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  

12:00:00ص

47 - محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   112948  قيدت فى  26-04-1997 برقم ايداع   

4710 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

48 - محمد محمد على ومجدى محمد على للخراطه الميكانيكيه   شركة سبق قيدها برقم :   113228  قيدت فى  

13-05-1997 برقم ايداع   55328 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

49 - على احمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   165283  قيدت فى  08-02-2005 برقم ايداع   

1726 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2025  12:00:00ص

50 - رامى مصطفى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   166547  قيدت فى  29-03-2005 برقم ايداع   

4405 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2025  12:00:00ص

51 - نهاد رجب حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   209177  قيدت فى  24-01-2011 برقم ايداع   

1548 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00ص

52 - اصبح مصطفى القبانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   220515  قيدت فى  14-03-2012 برقم 

ايداع   5247 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  

12:00:00ص

53 - محمد صالح صابر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   112556  قيدت فى  03-04-1997 برقم ايداع   

3836 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص
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54 - وديع وليم سليمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   117491  قيدت فى  30-11-1997 برقم ايداع   

15146 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2027  12:00:00ص

55 - محمود شلبى عبد العزيز منظور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   167421  قيدت فى  2005-05-08 

برقم ايداع   6094 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2025  

12:00:00ص

56 - انور محمود عبد الحفيظ عبد الرحيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   204625  قيدت فى  

19-07-2010 برقم ايداع   13049 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2025  12:00:00ص

57 - احمد سمير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   227507  قيدت فى  13-11-2012 برقم ايداع   

20956 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

58 - محمد عربى محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   228122  قيدت فى  03-12-2012 برقم ايداع   

22361 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

59 - اصبح د لندا وشركتها   شركة سبق قيدها برقم :   228154  قيدت فى  05-12-2012 برقم ايداع   

22497 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

60 - ايهاب كمال فوزى عريان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   240586  قيدت فى  21-11-2017 برقم 

ايداع   17887 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

61 - محمد عبد الفتاح عبد السلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64947  قيدت فى  01-11-1984 برقم 

ايداع   6145 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2024  

12:00:00ص

62 - محمد خلف ا محمد مرزوق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   91223  قيدت فى  1991-11-19 

برقم ايداع   8747 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2026  

12:00:00ص

63 - عماد مصطفى وكريمان سعودى   شركة سبق قيدها برقم :   115060  قيدت فى  10-08-1997 برقم 

ايداع   9386 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

64 - اصبح اميره سعد احمد ابو العينين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   133529  قيدت فى  

08-03-2000 برقم ايداع   2989 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2025  12:00:00ص

65 - اصبح شركة روما للثاث المعدنى والمكتبى )عزت عبدالله ابراهيم وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   

143664  قيدت فى  02-10-2001 برقم ايداع   10782 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/10/2026  12:00:00ص

66 - اصبح  خالد الشافعى و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   150876  قيدت فى  25-12-2002 برقم 

ايداع   14115 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

67 - وليد ريان عبد السميع وشريكته للطباعه   شركة سبق قيدها برقم :   170265  قيدت فى  2005-08-23 

برقم ايداع   11727 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2025  

12:00:00ص

68 - المصرية للتوريق   شركة سبق قيدها برقم :   189803  قيدت فى  26-11-2007 برقم ايداع   15756 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

69 - سيد محمد حافظ وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   240149  قيدت فى  03-10-2017 برقم ايداع   

14880 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  12:00:00ص

70 - محمود محمد عبد الكريم سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   240721  قيدت فى  2017-12-07 

برقم ايداع   18977 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  

12:00:00ص
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71 - مجدى حمدان احمد موسى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   240828  قيدت فى  2017-12-19 

برقم ايداع   19861 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

72 - اسماعيل محمود مجاهد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   141917  قيدت فى  30-06-2001 برقم 

ايداع   6958 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/06/2026  

12:00:00ص

73 - اصبح تامر محمد حسن جمال الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   146073  قيدت فى  

17-03-2002 برقم ايداع   2863 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/03/2027  12:00:00ص

74 - محمد محمود عبد الرحمن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   178506  قيدت فى  15-06-2006 برقم 

ايداع   9943 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2026  

12:00:00ص

75 - شعبان محمد احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   227885  قيدت فى  25-11-2012 برقم ايداع   

21789 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  12:00:00ص

76 - اصبح شركة كودك فوتوكلر حسام الدين مساعد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   229713  قيدت فى  

28-07-2013 برقم ايداع   8416 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/07/2023  12:00:00ص

77 - محمد احمد زكى محمود وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   239242  قيدت فى  17-05-2017 برقم 

ايداع   7579 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

78 - طاهر عبد الحميد سامى النجدى وشركاه لتجارة الطارات والبطاريات   شركة سبق قيدها برقم :   

240421  قيدت فى  06-11-2017 برقم ايداع   16895 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

79 - الشركة العربية للمقاولت والستشارات الهندسية -اسامة النابلسى ونادية زخارى وشريكهما   شركة سبق 

قيدها برقم :   67633  قيدت فى  14-10-1985 برقم ايداع   5994 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2025  12:00:00ص

80 - الكستورز   شركة سبق قيدها برقم :   82915  قيدت فى  10-06-1989 برقم ايداع   4177 وفى تاريخ  

13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2024  12:00:00ص

81 - طبقا لحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 ولئحته التنفيذيه _ الكتورز للسياحة ش . م . م   شركة سبق 

قيدها برقم :   82915  قيدت فى  10-06-1989 برقم ايداع   4177 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2024  12:00:00ص

82 - احمد رمضان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   90990  قيدت فى  12-11-1997 برقم ايداع   

14226 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

83 - عصام حسين مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   91743  قيدت فى  24-01-1992 برقم ايداع   

539 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2027  12:00:00ص

84 - احمد عفيفى مصطفى الشاهد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   110349  قيدت فى  1996-12-08 

برقم ايداع   13227 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  

12:00:00ص

85 - محمود هشام واسامه ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   117248  قيدت فى  19-11-1997 برقم ايداع   

14578 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

86 - هشام ابراهيم ابراهيم عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   127840  قيدت فى  1999-05-19 

برقم ايداع   5776 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2024  

12:00:00ص
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87 - ناصر محمود عبد الناصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   147887  قيدت فى  30-06-2002 برقم 

ايداع   7062 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/06/2027  

12:00:00ص

88 - اصبح/ عدلي محمد حداد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150881  قيدت فى  28-12-2002 برقم 

ايداع   14129 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

89 - مكتبة القدس محمد عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   152828  قيدت فى  2003-04-29 

برقم ايداع   4408 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2023  

12:00:00ص

90 - انيسه عبد المعطى وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   175144  قيدت فى  07-03-2006 برقم ايداع   

3364 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2026  12:00:00ص

91 - ليدر لتجارة قطع غيار السيارات )احمد محمود وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   183149  قيدت فى  

15-11-2006 برقم ايداع   18740 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/11/2026  12:00:00ص

92 - احمد محمد خليل محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   212245  قيدت فى  2011-06-01 

برقم ايداع   8923 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  

12:00:00ص

93 - احمد حافظ عبدالفتاح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   229508  قيدت فى  12-06-2013 برقم 

ايداع   7169 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2023  

12:00:00ص

94 - سلوى مجدى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   

10335 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

95 - صيدليات الوليد   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   10335 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

96 - سلوى مجدى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   

10336 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

97 - صيدليات الوليد   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   10336 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

98 - سلوى مجدى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   

10337 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

99 - صيدليات الوليد   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   10337 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

100 - سلوى مجدى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   

10338 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

101 - صيدليات الوليد   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   10338 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

102 - سلوى مجدى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   

10339 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

103 - صيدليات الوليد   شركة سبق قيدها برقم :   232321  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   10339 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

104 - اسامه عبد الغفار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   237135  قيدت فى  21-07-2016 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2026  12:00:00ص

105 - محمد نبيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93633  قيدت فى  26-09-1992 برقم ايداع   6600 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص
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106 - احمد محمد الدمرداش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   104844  قيدت فى  27-11-1995 برقم 

ايداع   11821 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2025  

12:00:00ص

107 - جوزيف عبدالملك جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   112500  قيدت فى  1997-04-01 

برقم ايداع   3706 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

108 - اصبح محمد جمال الدين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   163244  قيدت فى  31-10-2004 برقم 

ايداع   13763 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2024  

12:00:00ص

109 - عبد الحليم محمد عبد الهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   166745  قيدت فى  2005-04-06 

برقم ايداع   4788 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2025  

12:00:00ص

110 - اشرف احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   176655  قيدت فى  26-04-2006 برقم ايداع   

6486 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2026  12:00:00ص

111 - شريف مجدى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   225898  قيدت فى  25-09-2012 برقم ايداع   

17536 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  12:00:00ص

112 - شركة محمد زكريا محمود وشريكه احمد رجب عبد الحافظ   شركة سبق قيدها برقم :   226995  قيدت 

فى  23-10-2012 برقم ايداع   19797 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2027  12:00:00ص

113 - على محمد على وشريف حسن سليمان لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   229238  قيدت 

فى  09-05-2013 برقم ايداع   5635 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2023  12:00:00ص

114 - صفاء مسعود كريوس و شريكها جرجس خليفة فريز   شركة سبق قيدها برقم :   240607  قيدت فى  

23-11-2017 برقم ايداع   18138 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2027  12:00:00ص

115 - شركة اكزونوبيل بودر كوتنجز ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   93949  قيدت فى  1992-11-02 

برقم ايداع   7589 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  

12:00:00ص

116 - رواس ليموزين للنقل السياحى حسن الرواس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93990  قيدت فى  

07-11-1992 برقم ايداع   7696 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2027  12:00:00ص

117 - اصبح/ محمد عبدا حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   94223  قيدت فى  03-12-1992 برقم 

ايداع   8502 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

118 - شركه القاهره للصناعات الجلديه ش 0م0 م0   شركة سبق قيدها برقم :   96294  قيدت فى  

24-08-1993 برقم ايداع   5191 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2023  12:00:00ص

119 - شركة ماهر عبدالعزيز و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   104218  قيدت فى  11-10-1995 برقم 

ايداع   9977 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  

12:00:00ص

120 - صباح عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   109947  قيدت فى  18-11-1996 برقم ايداع   

12284 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2026  12:00:00ص

121 - شركه حسنى سيد عبداللطيف واولده   شركة سبق قيدها برقم :   112771  قيدت فى  1997-04-12 

برقم ايداع   4290 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص
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122 - صالح نصار او عز الدين فودز حسن زاهرى   شركة سبق قيدها برقم :   121449  قيدت فى  

23-06-1998 برقم ايداع   7376 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2023  12:00:00ص

123 - شركه عبد السلم فضل عبد السلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   125911  قيدت فى  

13-02-1999 برقم ايداع   1438 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2024  12:00:00ص

124 - شركه على جعفر وشركاه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   149924  قيدت فى  2002-10-26 

برقم ايداع   11876 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  

12:00:00ص

125 - احمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150444  قيدت فى  24-11-2002 برقم ايداع   

13012 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2027  12:00:00ص

126 - عاطف صبحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221764  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   

8270 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

127 - محمود الغريب محمود   شركة سبق قيدها برقم :   228105  قيدت فى  02-12-2012 برقم ايداع   

22306 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص

128 - رؤوف ميخائيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   228160  قيدت فى  05-12-2012 برقم ايداع   

22510 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

129 - يوسف محمد يوسف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   239324  قيدت فى  25-05-2017 برقم 

ايداع   8178 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

130 - عيد احمد بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56938  قيدت فى  08-04-1982 برقم ايداع   

4251 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

131 - اصبح شركة الزيات للتجاره والصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   76811  قيدت فى  1987-11-11 

برقم ايداع   9046 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

132 - عيد بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93094  قيدت فى  22-07-1992 برقم ايداع   4578 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  12:00:00ص

133 - اصبح  جمعه فتحي عبدالدايم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   143267  قيدت فى  2001-09-09 

برقم ايداع   9861 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2026  

12:00:00ص

134 - قانون 109 لسنه 1975 الخاص بالجمعيه التعاونيه - الجمعيه التعاونيه الستهلكيه بالشوبك الغربى 

بالبدرشين   شركة سبق قيدها برقم :   150693  قيدت فى  16-12-2002 برقم ايداع   13653 وفى تاريخ  

18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

135 - اصبح وادي تكنولوجيا المعلومات it.valley )مصطفي عبد الرحمن و شريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   

150793  قيدت فى  23-12-2002 برقم ايداع   13928 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

136 - احمد خيرى على و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   226801  قيدت فى  17-10-2012 برقم ايداع   

19391 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

137 - احمد محسن حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   227128  قيدت فى  31-10-2012 برقم ايداع   

20096 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  12:00:00ص

138 - اصبح  ال بدير لتوريد مستلزمات المطاحن والمحاجر وتوريد مستلزمات المحاجر   شركة سبق قيدها برقم 

:   234147  قيدت فى  24-03-2015 برقم ايداع   3975 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/03/2025  12:00:00ص

139 - هدى السحراوى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   91830  قيدت فى  30-01-1992 برقم ايداع   

778 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00ص
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140 - شركه المروه للتجاره منال وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   150832  قيدت فى  2002-12-24 

برقم ايداع   14014 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

141 - شركة اوول فودز محمد واحمد عبد الحميد وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   162778  قيدت فى  

05-10-2001 برقم ايداع   12761 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2026  12:00:00ص

142 - على غنيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   169273  قيدت فى  18-07-2005 برقم ايداع   2812 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2025  12:00:00ص

143 - اصبح محمد رمضان محمد غازي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   209215  قيدت فى  

26-01-2011 برقم ايداع   1646 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2026  12:00:00ص

144 - اصبحت اير باص تورز   شركة سبق قيدها برقم :   209215  قيدت فى  26-01-2011 برقم ايداع   

1646 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2026  12:00:00ص

145 - هيام حسن حسن كدش وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   213165  قيدت فى  29-06-2011 برقم 

ايداع   11668 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  

12:00:00ص

146 - مرسى سعد عبد البارى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   216600  قيدت فى  01-11-2011 برقم 

ايداع   19496 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  

12:00:00ص

147 - عكاظ للوساطه الماليه والستثمار ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   223622  قيدت فى  

27-06-2012 برقم ايداع   12138 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2027  12:00:00ص

148 - محمد احمد عبد اللطيف عمار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   225198  قيدت فى  2012-09-05 

برقم ايداع   15986 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  

12:00:00ص

149 - فاطمة الحلو وشريكها)اتش دى برنت(   شركة سبق قيدها برقم :   227750  قيدت فى  2012-11-20 

برقم ايداع   21507 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

150 - عبد الرحمن محمد قناوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   230721  قيدت فى  24-11-2013 برقم 

ايداع   12575 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2023  

12:00:00ص

151 - اصبح / اسماعيل يسرى اسماعيل بدوى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   234949  قيدت فى  

10-08-2015 برقم ايداع   9825 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2025  12:00:00ص

152 - محمد سعيد احمد صلح الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   240919  قيدت فى  2017-12-27 

برقم ايداع   20591 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

153 - اصبح نبيل محمود الغريب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   80519  قيدت فى  18-10-1988 برقم 

ايداع   7436 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2023  

12:00:00ص

154 - مركز الترجمه التحريريه والفوريه ) ناسيك (   شركة سبق قيدها برقم :   84128  قيدت فى  

24-10-1989 برقم ايداع   7422 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2024  12:00:00ص
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155 - مجدى عبد اللطيف بندارى وشركاه)معهد جولدن ايجل للبرديات(   شركة سبق قيدها برقم :   84834  

قيدت فى  08-03-2012 برقم ايداع   4907 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/03/2022  12:00:00ص

156 - اصبحت  جولدن ايجيل للروائح والكريستالت   شركة سبق قيدها برقم :   84834  قيدت فى  

19-12-2005 برقم ايداع   17092 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2025  12:00:00ص

157 - معهد جولدن ايجل للبرديات ) مجدى عبد اللطيف بندارى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   84834  

قيدت فى  19-12-2005 برقم ايداع   17092 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/12/2025  12:00:00ص

158 - صلح الدين السيد عبدا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   113060  قيدت فى  04-05-1997 برقم 

ايداع   4974 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  

12:00:00ص

159 - علي عبد المقصود علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   163531  قيدت فى  20-11-2004 برقم 

ايداع   14327 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2024  

12:00:00ص

160 - اصبح احمد عبد الحى حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   189940  قيدت فى  2007-12-17 

برقم ايداع   16981 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

161 - محمد عبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   199891  قيدت فى  03-02-2010 برقم ايداع   

1942 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2025  12:00:00ص

162 - سالى مجدى محمد والى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   214683  قيدت فى  2011-08-24 

برقم ايداع   15067 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  

12:00:00ص

163 - عاطف بدرى بخيت وجمال بدرى بخيت   شركة سبق قيدها برقم :   225179  قيدت فى  

04-09-2012 برقم ايداع   15952 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

164 - شركه ياسمينا لمستحضرات التجميل والعطور ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   69132  قيدت فى  

09-03-1986 برقم ايداع   1887 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2026  12:00:00ص

165 - شركة محمد عبدالرحيم القاضي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   86448  قيدت فى  1990-06-23 

برقم ايداع   4504 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2025  

12:00:00ص

166 - شركة محمود سمير عبدالرحيم القاضي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   86448  قيدت فى  

23-06-1990 برقم ايداع   4504 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2025  12:00:00ص

167 - شركة محمود سمير عبد الرحيم القاضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   86448  قيدت فى  

21-12-1994 برقم ايداع   10123 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2024  12:00:00ص

168 - كاجوال   شركة سبق قيدها برقم :   86448  قيدت فى  21-12-1994 برقم ايداع   10123 وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2024  12:00:00ص

169 - تجارة اولد حلمي   شركة سبق قيدها برقم :   92856  قيدت فى  08-06-1992 برقم ايداع   3796 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2027  12:00:00ص

170 - دكتور عبد الفتاح منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   132126  قيدت فى  1999-12-27 

برقم ايداع   714927 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2024  

12:00:00ص
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171 - محمود احمد محمود الخشن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   136086  قيدت فى  2000-07-19 

برقم ايداع   8639 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2025  

12:00:00ص

172 - رامى عبد الحسيب و ايهاب السعيد   شركة سبق قيدها برقم :   145262  قيدت فى  2002-01-22 

برقم ايداع   900 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  

12:00:00ص

173 - ممدوح احمد احمد وشركاه لتجاره الملبس الجاهزه الرجالى   شركة سبق قيدها برقم :   164813  قيدت 

فى  15-01-2005 برقم ايداع   675 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2025  12:00:00ص

174 - الشركة المصريه دهب فورم- محمد عزت سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   187750  قيدت فى  

15-04-2007 برقم ايداع   6430 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

175 - السلم للمعدات والتوريدات والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   200714  قيدت فى  2010-03-04 

برقم ايداع   3956 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2025  

12:00:00ص

176 - ثروت بسيس منصور ابو بكر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   204525  قيدت فى  2010-07-14 

برقم ايداع   127950 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2025  

12:00:00ص

177 - ماجد مكرم غطاس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   212425  قيدت فى  06-06-2011 برقم ايداع   

9357 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2026  12:00:00ص

178 - ممدوح فهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   212977  قيدت فى  22-06-2011 برقم ايداع   

11213 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2026  12:00:00ص

179 - حسن على حسن موسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   227884  قيدت فى  25-11-2012 برقم 

ايداع   21788 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  

12:00:00ص

180 - تامر احمد على حسين وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   234338  قيدت فى  22-04-2015 برقم 

ايداع   5204 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2025  

12:00:00ص

181 - زوسر للتجاره والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   234338  قيدت فى  2015-04-22 

برقم ايداع   5204 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2025  

12:00:00ص

182 - عبد الناصر محمد مصطفى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   239655  قيدت فى  2017-07-19 

برقم ايداع   10508 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

183 - ماجد ملك شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   241068  قيدت فى  17-01-2018 برقم ايداع   

991 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

184 - احمد محمد عيسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77680  قيدت فى  17-01-1988 برقم ايداع   

427 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

185 - تيمور حسن امام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   81363  قيدت فى  29-03-2011 برقم ايداع   

4486 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2026  12:00:00ص

186 - روؤف شوقى فهمى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   91517  قيدت فى  24-12-1991 برقم ايداع   

9662 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2026  12:00:00ص

187 - مجدى عويس احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   196548  قيدت فى  01-10-2009 برقم ايداع   

13911 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص
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188 - الورمان الحديثه   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم ايداع   1295 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

189 - حسام الدين القبانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم ايداع   

1295 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

190 - حسام الدين القبانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم ايداع   

1296 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

191 - مدرسة الورمان الثانويه الفندقيه   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم 

ايداع   1296 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  

12:00:00ص

192 - حسام الدين القبانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم ايداع   

1297 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

193 - مدرسة الورمان عربى ولغات   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم 

ايداع   1297 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  

12:00:00ص

194 - حسام الدين القبانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم ايداع   

1298 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

195 - مدرسة الورمان الجديده   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  20-01-2011 برقم ايداع   

1298 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

196 - حسام الدين القبانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   200625  قيدت فى  25-03-2015 برقم ايداع   

4027 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2025  12:00:00ص

197 - سوبر ماركت اولد ابو طالب   شركة سبق قيدها برقم :   204413  قيدت فى  11-07-2010 برقم 

ايداع   12528 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2025  

12:00:00ص

198 - اصبح عمرو عبد ربه محمد متولي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   227103  قيدت فى  

30-10-2012 برقم ايداع   20018 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

199 - خالد احمد عبد الحليم حسنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   228247  قيدت فى  2012-12-12 

برقم ايداع   22887 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

200 - ايمان وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   231773  قيدت فى  23-04-2014 برقم ايداع   4568 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2024  12:00:00ص

201 - علء الدين سعيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   232611  قيدت فى  02-03-2017 برقم 

ايداع   3479 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2027  

12:00:00ص

202 - علء الدين سعيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   232611  قيدت فى  19-08-2014 برقم 

ايداع   8995 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2024  

12:00:00ص

203 - شعبان فرج عبدا وشريكه يسري سعيد بيومي   شركة سبق قيدها برقم :   240299  قيدت فى  

24-10-2017 برقم ايداع   16134 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2027  12:00:00ص

204 - بلل صلح الدين قاسم وشريكه )الشركة العربية للمنتجات الخشبية(   شركة سبق قيدها برقم :   

240869  قيدت فى  24-12-2017 برقم ايداع   20284 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص
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205 - احمد ابو الفتوح صالح محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   240887  قيدت فى  2017-12-25 

برقم ايداع   202010 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

206 - الشركه التجاريه للباب والشباك   شركة سبق قيدها برقم :   111358  قيدت فى  11-01-2003 برقم 

ايداع   326 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00

ص

207 - عصام فخري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111358  قيدت فى  11-01-2003 برقم ايداع   

326 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

208 - عصام فخرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111358  قيدت فى  02-02-1997 برقم ايداع   

1244 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00ص

209 - عصام فخرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111358  قيدت فى  19-02-2003 برقم ايداع   

1000008 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2023  12:00:00

ص

210 - اصبح ورثه رضوان عبدالحافظ محمد وشركاؤهم   شركة سبق قيدها برقم :   114911  قيدت فى  

02-08-1997 برقم ايداع   9029 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

211 - نصر الدين حبشى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118272  قيدت فى  06-01-1998 برقم ايداع   

209 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00ص

212 - ايمان عبد الفتاح محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   145507  قيدت فى  06-02-2002 برقم 

ايداع   1488 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  

12:00:00ص

213 - مصطفى احمد رشاد سلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   164388  قيدت فى  2004-12-26 

برقم ايداع   16149 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2024  

12:00:00ص

214 - ريهام حسام الدين على محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   191921  قيدت فى  2008-12-28 

برقم ايداع   13349 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2023  

12:00:00ص

215 - احمد راشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   194518  قيدت فى  06-07-2009 برقم ايداع   

9195 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  12:00:00ص

216 - رامى احمد السيد العواد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   227280  قيدت فى  06-11-2012 برقم 

ايداع   20442 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

217 - كريم احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   227910  قيدت فى  26-11-2012 برقم ايداع   

21861 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

218 - مصطفى عبد ا احمد عبد السلم بسطامى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   232530  قيدت فى  

06-08-2014 برقم ايداع   19426 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2024  12:00:00ص

219 - ورثة احمد عبده خليفه محمد   شركة سبق قيدها برقم :   233486  قيدت فى  18-12-2014 برقم 

ايداع   14328 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2024  

12:00:00ص

220 - محمد احمد محمد احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   238024  قيدت فى  28-11-2016 برقم 

ايداع   16348 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2026  

12:00:00ص
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221 - شركة مينا جميل ابو الفتوح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239293  قيدت فى  2017-05-23 

برقم ايداع   7945 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

222 - محمد علء الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   240287  قيدت فى  23-10-2017 برقم ايداع   

16065 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  12:00:00ص

223 - اصبح / عبد الحليم محمود محمد علي  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   240741  قيدت فى  

10-12-2017 برقم ايداع   19112 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص

224 - اصبحت/ هويدا عبدا محمد آدم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   241126  قيدت فى  

24-01-2018 برقم ايداع   1391 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/01/2028  12:00:00ص

225 - العلء للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   190440  قيدت فى  

12-03-2008 برقم ايداع   2969 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2023  12:00:00ص

226 - انجى عبد الخالق حافظ محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   226959  قيدت فى  2012-10-22 

برقم ايداع   19731 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  

12:00:00ص

227 - احمد منصور محمد محمود شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   227868  قيدت فى  

25-11-2012 برقم ايداع   21757 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/11/2027  12:00:00ص

228 - سيف الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   234550  قيدت فى  26-05-2015 برقم ايداع   

6894 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2025  12:00:00ص

229 - اسامه محمد عبد القادر حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   239724  قيدت فى  2017-08-02 

برقم ايداع   0 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  

12:00:00ص

230 - اصبح  سماح احمد سيد حسني وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   240678  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   18728 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

231 - اصبح  مجدي فؤاد عبد الطيف رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   77325  قيدت فى  

16-12-1987 برقم ايداع   10135 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص

232 - شركة رضوان للطوب الطفلى   شركة سبق قيدها برقم :   77325  قيدت فى  16-12-1987 برقم 

ايداع   10136 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

233 - اصبح  محمود صابر فتح ا الجمسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   149059  قيدت فى  

04-09-2002 برقم ايداع   9779 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

234 - بهيج كليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   149607  قيدت فى  07-10-2002 برقم ايداع   

11062 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2027  12:00:00ص

235 - مركز الخوه لخدمه وصيانه السيارات حمدان احمد حمدان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

150645  قيدت فى  14-12-2002 برقم ايداع   13521 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

236 - هشام فريد لمعي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   189725  قيدت فى  11-11-2007 برقم ايداع   

15162 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  12:00:00ص
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237 - افرايم حنا وشريكه حنا نصيف   شركة سبق قيدها برقم :   211791  قيدت فى  19-05-2011 برقم 

ايداع   7830 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2026  

12:00:00ص

238 - ابو سماحة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   218375  قيدت فى  04-01-2012 برقم ايداع   314 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  12:00:00ص

239 - محمد عبدالقادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   227040  قيدت فى  23-10-2012 برقم ايداع   

19887 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  12:00:00ص

240 - محمد نشأت عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   228332  قيدت فى  30-12-2012 برقم 

ايداع   23638 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  

12:00:00ص

241 - احمد ياسين وشركاه لتجارة الدهانات والبويات ومستلزمات الدكور   شركة سبق قيدها برقم :   240430  

قيدت فى  07-11-2017 برقم ايداع   16948 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/11/2027  12:00:00ص

242 - اسماعيل سيد اسماعيل عبد الصمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   240758  قيدت فى  

12-12-2017 برقم ايداع   19286 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2027  12:00:00ص

243 - السيد ربيع خطاب وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   241066  قيدت فى  17-01-2018 برقم ايداع   

983 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

244 - الجمعية التعاونية الستهلكيه المنزلية لهالى حى السهران المسجلة تحت رقم 4135لسنة 1979   شركة 

سبق قيدها برقم :   77649  قيدت فى  13-01-1988 برقم ايداع   336 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00ص

245 - اسماعيل عبد الحميد اساعيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   151724  قيدت فى  2003-02-22 

برقم ايداع   1867 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2023  

12:00:00ص

246 - عبد الناصر احمد عبد الحافظ وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   228226  قيدت فى  2012-12-10 

برقم ايداع   22753 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  

12:00:00ص

247 - محمد صباح الدين وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   233037  قيدت فى  28-10-2014 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2024  12:00:00ص

248 - طارق سلمه محمد وشريكه محمد احمد محمد   شركة سبق قيدها برقم :   236019  قيدت فى  

31-01-2016 برقم ايداع   1438 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2026  12:00:00ص

249 - ولء فتحى مصطفى مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   240687  قيدت فى  2017-12-05 

برقم ايداع   18761 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

250 - عادل محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78300  قيدت فى  02-03-1988 برقم ايداع   

2019 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2023  12:00:00ص

251 - شركه قباء للتدريب والخدمات والعلقات الدولية   شركة سبق قيدها برقم :   91648  قيدت فى  

09-01-1992 برقم ايداع   227 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2027  12:00:00ص

252 - شركة ماتفودز   شركة سبق قيدها برقم :   104198  قيدت فى  09-10-1995 برقم ايداع   9898 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2025  12:00:00ص

253 - شركة ماتفودز   شركة سبق قيدها برقم :   104198  قيدت فى  09-10-1995 برقم ايداع   9899 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2025  12:00:00ص
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254 - شركة ماتفودز   شركة سبق قيدها برقم :   104198  قيدت فى  09-10-1995 برقم ايداع   9900 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2025  12:00:00ص

255 - احمد عبد الكريم ومصطفى احمد عبد الكريم وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   117894  قيدت فى  

17-12-1997 برقم ايداع   16073 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

256 - احمد كمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   150018  قيدت فى  29-10-2002 برقم ايداع   

12066 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

257 - شركة مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   189412  قيدت فى  02-09-2007 برقم ايداع   128902 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

258 - اصبح / سامح محمد شوقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237440  قيدت فى  2016-08-31 

برقم ايداع   119440 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  

12:00:00ص

259 - شركة كونفوى فودز للستيراد والتوكيلت التجارية والصناعات الغذائية Convoy foods مرفت امين 

حسين وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   251316  قيدت فى  08-11-2015 برقم ايداع   1556740 وفى 

تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2025  12:00:00ص
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