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قيود أفراد

1 - ندى السعيد صابر المصرى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 8801 

ورقم قيد 39249    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال جاهزة, بجهة محافظة الجيزة مول العامر الشيخ زايد 

1Fالحى9 مجاورة1 محل

2 - ميلد ناجح رمزى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 8809 

ورقم قيد 39251    محل رئيسى  عن تجارة بويات, بجهة محافظة الجيزة عمارة 40 التحاد التعاونى الحى 11

3 - منى محمود عبدالعزيز عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

8816 ورقم قيد 39253    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات وسباكة وكهرباء, بجهة محافظة الجيزة ح6 

اسكان الشباب63م سنتر الردنية محل رقم39

4 - السعيد مسعد عبدا عبدالحميد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

8818 ورقم قيد 39254    محل رئيسى  عن عمل وبيع النظارات, بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد الحى الول 

سنتر اللؤلؤة محل110 ارضى

5 - اسامه ناجى عبدالحميد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

8819 ورقم قيد 39255    محل رئيسى  عن صيانة اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة سنتر الحسين 

التجارى محل 31 الحى 6

6 - جمال محمود ابوزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 8832 

ورقم قيد 39257    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة الجيزة ح6 سنتر وادى الملوك

7 - رغده عماد عبدالصادق عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

8834 ورقم قيد 39258    محل رئيسى  عن توريد ملبس)فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة الجيزة الحى4 المحور المركزى مركز المدينة التجارى محل55

8 - فريد محمد جلل محرم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 8844 ورقم 

قيد 39259    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة ع 104 , 106 حى 1 مج 1

9 - ماجى مدحت ابراهيم تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

8845 ورقم قيد 39260    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة حى 7 سنتر 

الردنيه مكتب 16

10 - احمد حسن عدلى عبدالشافى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

8846 ورقم قيد 39261    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتشطيبات وتوريدات عموميه واستشارات هندسيه ) 

فيماعدا الكمبيوتر وتوريد العماله (, بجهة محافظة الجيزة مكتب 307 لند مول محور جمال عبدالناصر منتجع 

فاملى لند

11 - احمد صابر على عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

8848 ورقم قيد 39262    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 محل 9 سنتر الردنيه

12 - اسلم جابر السيد على عمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

8851 ورقم قيد 39263    محل رئيسى  عن تسويق واستثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة ح4 مج8 مكتب 

بالعقار 1848
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13 - محمد عبدالعزيز محمود عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

8859 ورقم قيد 39264    محل رئيسى  عن بيع منتجات ورقية, بجهة محافظة الجيزة مول البنفسج دهشور 

حدائق اكتوبر محل4ب

14 - ايرينى عوض عطيه فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 8865 

ورقم قيد 39266    محل رئيسى  عن تجارة الحديد والبويات, بجهة محافظة الجيزة اسكان 1185 محل 2 عقار 

1025 حدائق اكتوبر

15 - ابراهيم حماد محمد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

8866 ورقم قيد 39267    محل رئيسى  عن تجارة الحدايد والبويات, بجهة محافظة الجيزة مشروع 1185 

عمارة حدائق اكتوبر عقار39 محل3

16 - بسنت محمد محمود احمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

8869 ورقم قيد 39268    محل رئيسى  عن تفصيل ازياء)فيما عدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة الجيزة 

الحى 6 ع 10 - 33 فدان مكتب رقم 2

17 - عبير عبدالهادى فؤاد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

8877 ورقم قيد 39269    محل رئيسى  عن محل ملبس)فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة الجيزة محل 9 المول التجارى كمبوند حى المنتزه حدائق اكتوبر

18 - عماد حمدى محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

8882 ورقم قيد 39270    محل رئيسى  عن تشطيبات عقاريه, بجهة محافظة الجيزة الحى 12 مجاوره 25 

عماره 20 شقه 5

19 - ابانوب سمير ابراهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 8884 

ورقم قيد 39271    محل رئيسى  عن تصنيع مشغولت فنيه حفر ليزر, بجهة محافظة الجيزة محل 211 سنتر 

الفيروز 2 ح 11

20 - رومانى صلح موسى بانوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8890 ورقم قيد 39272    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عامة )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد 

العمالة(, بجهة محافظة الجيزة عمارات 57 الحى 6 ع 4 شقة 9

21 - رشاد عبدالرحمن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8915 ورقم قيد 39273    محل رئيسى  عن بيع فاكهة بالجملة, بجهة محافظة الجيزة رقم109 شادر الفاكهة 

عنبر2 سوق الجملة

22 - فاطمة عبدالرازق ابوزيد العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8916 ورقم قيد 39274    محل رئيسى  عن تغير زيت وكاوتش, بجهة محافظة الجيزة محل 1 عمارة 72 

مشروع 103

23 - نيرة عبدالعزيز صابر الشمونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8924 ورقم قيد 39275    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة الجيزة محل7 عمارة46 

مجاورة3 الحى3 الشيخ زايد

24 - احمد مصطفى ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8927 ورقم قيد 39276    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة 

الجيزة وحدة رقم27 ع32 مج2 ح11 الشيخ زايد

25 - اريج محمود محمد مهاود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 8934 

ورقم قيد 39277    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة مول 1 وحدة ادارية 1 

كمبوند بيت المصرية حدائق اكتوبر
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26 - سيف نظير محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 8939 

ورقم قيد 39278    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة 44 المحور المركزى مول سرايا 

دور ارضى منخفض الشيخ زايد

27 - محمد محمود السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 8943 

ورقم قيد 39279    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (, بجهة 

محافظة الجيزة ق4/1  أ مشروع سيتى مول

28 - محمود حسنى محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8944 ورقم قيد 39280    محل رئيسى  عن تجارة الفاكهه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة عنبر 1 محل 51 

سوق الجمله

29 - احمد ممدوح قبيصى حمدون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8945 ورقم قيد 39281    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة محل 5 سنتر المدينه التجارى 

ح 4 المحور المركزى

30 - محمد عادل لطفى عزب صقر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

8946 ورقم قيد 39282    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة ع 1896 الحى 4 مج 8

31 - هانى غربيل عبدالعظيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

8952 ورقم قيد 39283    محل رئيسى  عن توريد منتجات غذائية, بجهة محافظة الجيزة محل2 عمارة30 

مشروع164 ح10

32 - عبدالمنعم حسن سيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 8958 

ورقم قيد 39284    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة الجيزة رقم1ب دور ارضى سنتر 

البستان الحى4

33 - محمد حمدى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 8962 

ورقم قيد 39286    محل رئيسى  عن بيع عطور ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة محل G19 دول 

اول مكرر المول التجارى قطعة 8 قطاع أ عمارات السكان الجتماعى منطقة 800 فدان

34 - محمد اشرف عبدالعزيز رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

8969 ورقم قيد 39287    محل رئيسى  عن تصنيع المنظفات الصناعية وزيوت السيارات والكيماويات, بجهة 

محافظة الجيزة المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم 244

35 - شهيره سمير محمد اسماعيل حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 8977 ورقم قيد 39288    محل رئيسى  عن توريدات ملبس بالجملة ) فيماعدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة الجيزة ح 16 الشيخ زايد عمارة 201 مج2 شقة 1

36 - حجاج رجب حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9004 

ورقم قيد 39290    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة عقار 62 شقه 21 

شارع الزهور الفردوس  6 اكتوبر ثان

37 - عيد حسين السيد عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9005 

ورقم قيد 39291    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات الشقق والعقارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 447 ج 

المنطقه الرابعه ابنى بيتك حدائق اكتوبر

38 - محمود محسن محمود المرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9009 ورقم قيد 39292    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله 

(, بجهة محافظة الجيزة ح 6 مشروع العزبه  6 اكتوبر ثان
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39 - محمد توفيق عبدالعزيز حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9010 ورقم قيد 39293    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزمانه 

(, بجهة محافظة الجيزة عقار 124 مج 36 الحى 11

40 - ابوبكر ندى عبدالفتاح عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9021 ورقم قيد 39295    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ح 6 شقة 2 ع 3 مدخل 

المستقبل

41 - محمد رجب بدران هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9022 

ورقم قيد 39296    محل رئيسى  عن محل بيع وجبات جاهزة, بجهة محافظة الجيزة محل3 الدور الرضى 

عقار931 ح1 مج5

42 - محمد ممدوح عوض ا احمد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 9024 ورقم قيد 39299    محل رئيسى  عن بيع مأكولت سريعة, بجهة محافظة الجيزة محل132 مجمع 

على الدين مبنى أ

43 - هدى نصر مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9025 

ورقم قيد 39300    محل رئيسى  عن بيع مواد تعبئة وتغليف والمنظفات, بجهة محافظة الجيزة محل16 الدور 

الرضى مبنى1 سنتر على الدين الحى4 مج1

44 - وليد على محمد فريد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9026 ورقم 

قيد 39301    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, بجهة محافظة 

الجيزة محل32 مركز المجد التجارى3/68/2

45 - نهى ابراهيم على السيد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9029 

ورقم قيد 39302    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الجيزة رقم841 مج4 الحى5 عقد تانى محل1

46 - شيماء محمد شعبان عثمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9041 

ورقم قيد 39303    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد ح13 مج1 سنترالشباب2 

محل13

47 - اسلم عبدالناصر على على الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9048 ورقم قيد 39304    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة وحدة17 الدور 

الرضى مبنىM05 مرحلة اولى دجلة بالمز

48 - غريب سليمان جمعه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9081 ورقم قيد 39307    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة مكتب 9 الدور الول مول 

بدر الدين مج 1 الحى 16 الشيخ زايد

49 - معوض للمقاولت والستثمار العقارى تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 2022-12-08 

برقم ايداع 9094 ورقم قيد 39308    محل رئيسى  عن مقاولت عامة واستثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة 

21بلوك13/8 حدائق اكتوبر المحصورة بين طرق الواحات

50 - حسام الدين عبدالحفيظ عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 9096 ورقم قيد 39309    محل رئيسى  عن بيع الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة الحى3 مج1 

ع33 وحدة3

51 - محمد صالح احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9099 ورقم قيد 39310    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة الحى السادس مج6 عمارة51 

وحدة رقم9
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52 - ياسمين الحسينى يونس محمد تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 9107 

ورقم قيد 39312    محل رئيسى  عن توريد وتجهيز المستشفيات من اجهزة طبية واسرة وكافة ماتحتاجه 

المستشفيات وخلفه, بجهة محافظة الجيزة رقم33 امتداد السياحية الشمالى مج4 امام نادى الصيد

53 - احمد عصام احمد محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9113 ورقم قيد 39313    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع الجملة والتجزئة والستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية لمواد الملمعات وتنظيف السيارات ومنتجات العناية بالسيارات وتصنيعها لدى الغير, بجهة محافظة الجيزة 

ح7 المحور المركزى عقار2 شقة رقم101

54 - شيماء مجدى كامل سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 9120 

ورقم قيد 39314    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة وحدة304 مبنىF1 كريك بارك

55 - حبيبه سيد سليمان مراد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 9134 

ورقم قيد 39316    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الجيزة عقار 1729 شارع التحرير الحى 3 

مجاوره 8

56 - محمود فتح ا على ابو حطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9142 ورقم قيد 39317    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وكهربائية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة 

محافظة الجيزة ليلة القدر على الدين محل 79 مبنى ب

57 - احمد عبد العال محمد ابراهيم محرم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9146 ورقم قيد 39318    محل رئيسى  عن صيانة معدات وماكينات البلستيك, بجهة محافظة الجيزة 

الصناعية3 مجمع الصناع المتحدون ق231 ورشة19ب دور اول فوق الرضى

58 - سلوى ايوب حسانين رجب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9153 

ورقم قيد 39319    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة الجيزة عقار255 ح4 مج2

59 - جلل عبدالظاهر جلل عبدالظاهر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9160 ورقم قيد 39320    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة الجيزة الحى الرابع مجاوة اولى عقار186

60 - ساميه صبحى خليل الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9166 

ورقم قيد 39321    محل رئيسى  عن مقر لدارة المطاعم, بجهة محافظة الجيزة شقة 401 دور رابع قطعة 164 

المنطقة السياحية الرابعة

61 - هشام احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9167 ورقم 

قيد 39322    محل رئيسى  عن بيع ملبس)فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة محافظة الجيزة 

ق1/2 مول المعز بلزا روضة زايد

62 - محمد عبدالرازق عبدالرازق الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 9168 ورقم قيد 39323    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة الحى1 

محل107 سنتر الردنية قطعة22 مجمع خدمات الحى2/1

63 - مصطفى احمد عبدالغنى عبدالرحمن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 9169 ورقم قيد 39324    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة السياحية الرابعة ميجا 

مول محل51

64 - يحيى صابر سالم عارف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9175 

ورقم قيد 39325    محل رئيسى  عن تركيب وصيانة تيل الفرامل, بجهة محافظة الجيزة المنطقه الصناعيه 2 

محل 4 ب قطعه 149 ب مجمع الصناعات
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65 - هيام شعبان محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9199 

ورقم قيد 39327    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة ع4 قطاع ب 800فدان 

منطقة زهراء

66 - محمد عادل ابراهيم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9201 ورقم قيد 39328    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح13 مج2 الشيخ زايد 

عمارة8

67 - خالد فاروق السيد عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9202 ورقم قيد 39329    محل رئيسى  عن عربة مأكولت جاهزة, بجهة محافظة الجيزة المنطقة الرابع امام 

الجامعة الكندية شارع59 مقابل شركة اير

68 - عرفه حمدى سعد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9206 

ورقم قيد 39330    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة رقم 14 هيلز مول الخمائل 

قطعةD/6 بوابة الخمائل 4

69 - على سيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9208 ورقم 

قيد 39331    محل رئيسى  عن مكتب توريد منظفات سيارات, بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد ح 12 مبنى 

المعز الدارى 15 أ

70 - مشيره جمال سعد الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9233 ورقم قيد 39332    محل رئيسى  عن صالة العاب ) جيم (, بجهة محافظة الجيزة محل بالدور الرضى 

عماره 27 حى الندلس جنوب الحياء الحى 6

71 - خالد عبد المحسن ابراهيم المظالى تاجر فرد  رأس ماله 750,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9255 ورقم قيد 39333    محل فرعى  عن اصبح  / توريد رولمان بلى وسيور وقطع غيار وأستيراد و تصدير 

و توكيلت تجارية و توريدات عمومية و التوريدات الصناعية و الهندسية, بجهة محافظة الجيزة المحور المركزي 

مول اسواق الجمهوريه محل 14 برج 1

72 - خالد عبد المحسن ابراهيم المظالى تاجر فرد  رأس ماله 750,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9255 ورقم قيد 39333    محل فرعى  عن اصبح  / توريد رولمان بلى وسيور وقطع غيار وأستيراد و تصدير 

و توكيلت تجارية و توريدات عمومية و التوريدات الصناعية و الهندسية, بجهة محافظة القاهرة أصبح / محل رقم 

1 عمارة ج شارع الشيخ معروف

73 - ضاحى عطا امين عطا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9256 

ورقم قيد 39334    محل رئيسى  عن بيع أدوات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة محل B1 مول انفنتى الحى 5

74 - عبدالحميد عنتر عبدالحميد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9273 ورقم قيد 39336    محل رئيسى  عن شبكات كمبيوتر وكاميرات مراقبة )فيما عدا المن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف المجلت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول على الموافقات اللزمة 

لذلك( موافقة امنية رقم 475 لسنة 2022, بجهة محافظة الجيزة الحى الول مجاورة 3 عمارة 665 شقة 2

75 - محمد السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 9287 

ورقم قيد 39337    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة عمارة37أ بالدور الرضى مج2 

الحى11

76 - اسلم عبدالسلم السعيد عبدالسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 9313 ورقم قيد 39338    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وبيع خضروات وفاكهة, بجهة محافظة الجيزة 

محل4 عقار 6/20  الحى2  مج6
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77 - محمد سالم محمد احمد غراب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

9322 ورقم قيد 39340    محل رئيسى  عن توزيع منتجات البان, بجهة محافظة الجيزة محل6 الدور الرضى 

مول البنفسج1 دهشور حدائق اكتوبر

78 - احمد عوض اسماعيل المرسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

9325 ورقم قيد 39342    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجارة مواد غذائية)فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة(, بجهة محافظة الجيزة رقم85 ح10 مج1 الشيخ زايد

79 - عبدالرحمن مجدى طه السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 9338 

ورقم قيد 39344    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عمومية )فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته 

وتوريد العمالة(, بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 97 الدور الول مركز المدينة التجارى الحى الرابع المحور 

المركزى

80 - سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

9345 ورقم قيد 39346    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا الكمبيتور ومستلزماته 

وتوريد العاملة(, بجهة محافظة الجيزة الحى 8 مجاورة عمارة  47 ب/8

81 - محمد عيد حسين عيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 9347 

ورقم قيد 39347    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة الجيزة مجمع المل المنطقة الصناعية

82 - مصطفى السيد محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

9348 ورقم قيد 39348    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة الجيزة عمارة 62 مجاورة 9 الحى 6

83 - مشتاق عايد الحسينى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9370 ورقم قيد 39351    محل رئيسى  عن تجارة ادوات السباكة, بجهة محافظة الجيزة محل12 سنتر الدوحة 

الحى1

111 - مينا عزيز غالى ابسخرون تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9491 

ورقم قيد 39384    محل رئيسى  عن مكتب تاجبر سيارات ملكى, بجهة محافظة الجيزة B1A مكتب دور 

ارضى سوق المعز بلزا روضة زايد مج 2 ح 12

84 - عفاف على عوده سعيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9372 

ورقم قيد 39352    محل رئيسى  عن تطهير وتعقيم ومكافحة حشرات وتجارة مواد كيماوية)فيما عدا المفرقعات( 

وتوريدات عامة)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, بجهة محافظة الجيزة محل136 سنتر الردنية 

ح11 مشروع مبارك100م

85 - احمد عادل عبدالفتاح عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9374 ورقم قيد 39353    محل رئيسى  عن خدمة السيارات)نظافة وتلميع واطارات(, بجهة محافظة الجيزة 

مول الخليل ابراهيم الحى السابع

86 - اسامة سامى ابراهيم ابراهيم عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 9382 ورقم قيد 39354    محل رئيسى  عن تشغيل وتشكيل معادن ومقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 

386المنطقة الصناعية شارع مخازن الشباب

87 - احمد عبدالتواب السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9389 

ورقم قيد 39355    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبايل واكسسوارات حريمى وهدايا, بجهة محافظة الجيزة 

الحى 5 مج 2 عقد اول سنتر المل محل 5
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88 - كريم اسامه عفيفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9390 

ورقم قيد 39356    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد وتركيب ابواب وشبابيك, بجهة محافظة الجيزة محل 213 

الدور الثانى برج 1 المشروع المقام ع قطعه 3-49  المحور المركزى

89 - عيد لتجارة المواد الغذائيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9393 

ورقم قيد 39357    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائيه جمله, بجهة محافظة الجيزة عماره 114 شقه 15 

نموذج 2 مرحله 3 ابناء الجيزه

90 - مصطفى محمد محمد عبدالسلم رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 9394 ورقم قيد 39358    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة الحى 12 مج 1 سنتر 

مصر اكتوبر محل 38

91 - سميح عويس قرنى جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9411 

ورقم قيد 39361    محل رئيسى  عن كشك لتجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة المنطقة الصناعية الولى

92 - فاطمه الزهراء حسن على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9415 ورقم قيد 39362    محل رئيسى  عن مقاولت وصيانة معدات وتوريدات عمومية ماعدا توريد الكمبيوتر 

ومستلزماته وفيما عدا توريد العمالة, بجهة محافظة الجيزة مكتب 2 عقار 229 الفردوس

93 - محمد عيد عبدالواحد طلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9427 

ورقم قيد 39363    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة, بجهة محافظة الجيزة مخازن الشباب 

بالمسطح الفضاء بارك خلف قطعتين190/191 ش605

94 - النجار للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9434 ورقم قيد 

39364    محل رئيسى  عن توريد خرسانة جاهزة ومواد بناء, بجهة محافظة الجيزة وحدة 11 عقار 281 

مجاورة 2 الحى الرابع

95 - احمد رجب عبدا عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9435 ورقم قيد 39365    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة 

الجيزة الحى 6 مجاورة 9 ق 13

96 - شريف عزالعرب محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9436 ورقم قيد 39366    محل رئيسى  عن محل عصائر, بجهة محافظة الجيزة 1201 الدور الرضى مول 

هاى تاون التوسعات الشمالية

97 - محمود حمدى حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9437 

ورقم قيد 39367    محل رئيسى  عن حلقة وقص الشعر للرجال, بجهة محافظة الجيزة الحى 13 مجاورة 1 

محل 2 عمارة 24

98 - ممدوح محمد جابر خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9454 

ورقم قيد 39369    محل رئيسى  عن تكييف وتبريد ومقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة ح11 اسكان 

الشباب70م مج4 محل3

99 - ايمن احمد ابوالنصر رشيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9456 

ورقم قيد 39370    محل رئيسى  عن توريدات عامة)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة الجيزة قطعة1437 الحى الثانى المجاورة السادسة

100 - جمال فكرى سعد فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9457 ورقم قيد 39371    محل رئيسى  عن توريدات عمومية والتعامل مع جهات ملزمة)فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العماله(, بجهة محافظة الجيزة 4ن اسكان الشباب شباب63م
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101 - عبدالرحمن طارق ابراهيم عبدا رحمو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-19 

برقم ايداع 9473 ورقم قيد 39374    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتصدير)فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة(, بجهة محافظة الجيزة محل8 بمجمع الشرق الوسط المنطقة الصناعية الثالثة

102 - مصطفى مدبولى عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 9474 ورقم قيد 39375    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الجيزة رقم1 مول الحسين 

الدور الرضى حدائق اكتوبر

103 - عسكر للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9475 ورقم قيد 39376    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية واعمال الطرق والمرافق, بجهة محافظة الجيزة 

قطعة757 قطاع ل شقة1 دور اول ابنى بيتك7 حدائق اكتوبر

104 - مصطفى محمود محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9476 ورقم قيد 39377    محل رئيسى  عن بيع وتطوير البرمجيات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

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

511 لسنة 2022, بجهة محافظة الجيزة الحى 7 ش احمد راتب عقار 367 شقة 12

105 - مينا رزق معوض شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9477 

ورقم قيد 39378    محل رئيسى  عن تجارة الزيوت والفلتر, بجهة محافظة الجيزة الحى 10 مج 6 سنتر الجهاز 

محل رقم 2

106 - عاطف سليمان عطوه فضيله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9479 ورقم قيد 39379    محل رئيسى  عن مكتب نقل العمال ) فيما عدا القيام باعمال شركات السياحة (, بجهة 

محافظة الجيزة عمارة 3 عمارات الشباب التعاونيات شقة 1

107 - دعاء محمود احمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9480 

ورقم قيد 39380    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد جميع انواع المعادن ومستلزماتها, بجهة محافظة الجيزة 

محل3005 ق164 مجمع الفيصلية3 صناعية اولى

108 - الصنفاوى ماركت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9481 ورقم 

قيد 39381    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل بالعمارة 265 مجاورة 2 الحى 1 

شارع المعهد

109 - ثروت عبدالوهاب عبدالغفار محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9485 ورقم قيد 39382    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة الحى السادس مج3 عمارة109 

شقة7

110 - سلمه محمد حامد صديق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9488 

ورقم قيد 39383    محل رئيسى  عن محل بيع مطابخ الوميتال, بجهة محافظة الجيزة محل68 الحى2 مجاورة8 

سنتر مصر اكتوبر2

112 - احمد ابراهيم محمد الجميل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9492 

ورقم قيد 39385    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة دور ارضى مول المعز 

مبنىC1/1 روضة زايد الحى12

113 - ايمان سيد عبدالمحسن عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9493 ورقم قيد 39386    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الجيزة شارع الخبار الحى6 مج9 

سوق الخضار عقار705

114 - وليد محمد ابراهيم محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9500 ورقم قيد 39387    محل رئيسى  عن معرض المونتال واكسسوارات المونتال وتوريد وتركيب 

اللمونتال, بجهة محافظة الجيزة محل بالدور الرضى ح3 م3 ق688
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115 - على جمعه عبدالحكيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9510 

ورقم قيد 39388    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات عامة, بجهة محافظة الجيزة عقار5 مج7 الحى 

السادس شقة8

116 - رضا عبدالحميد احمد نصر المغربى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 9517 ورقم قيد 39389    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة الجيزة عقار44أ سنتر مصر 

اكتوبر الحى2 مج8

117 - ايه ا طارق محمد عبد المنعم عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 9518 ورقم قيد 39390    محل رئيسى  عن بيع أدوات مكتبية, بجهة محافظة الجيزة 118 حدائق 

أكتوبر مول الحسن مشروع 247

118 - محمد ياسر رفعت بشندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9528 

ورقم قيد 39391    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة الحى 10 برج سيتى ستار مكتب رقم 

1

119 - محمد عزالدين عبدالعاطى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9531 ورقم قيد 39392    محل رئيسى  عن نقل عمال للغير بالداخل بعد الحصول على التراخيص اللزمة, 

بجهة محافظة الجيزة عقار 232 ش مشروع الولى بالرعاية الحى السادس

120 - محمد خالد محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9539 ورقم قيد 39394    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم بلوك 3 شارع 

القطعة رقم 14/1أ المحور المركزى ابراج برعى بلزا

121 - طارق بدر محمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9553 ورقم قيد 39396    محل رئيسى  عن أعمال سباكة وتركيب, بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 45 بمول 2 

بالدور الرضى مشروع بيت المصرية

122 - سهى ناجى عبداللطيف فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9554 ورقم قيد 39397    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة سكوير مول محور الكفراوى 

دور اول

123 - جيهان محمود عبدالعزيز سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9559 ورقم قيد 39399    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة 

(, بجهة محافظة الجيزة وحدة 1 عمارة C15 كمباوند اوبرا الشيخ زايد

124 - سامى لوقا متى عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9562 

ورقم قيد 39400    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة سنتر الردنية محل 2 مبنى 6 

قطعة 22 مركز خدمات ح اول وثانى

125 - احمد محمد عباس حسين محسب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9564 ورقم قيد 39401    محل رئيسى  عن مطعم وتوريد وجبات, بجهة محافظة الجيزة محل215الدور2 

برج4 سيتى ستار الحى العاشر

126 - محمد طه أحمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9565 

ورقم قيد 39402    محل رئيسى  عن توريد وتركيب أبواب وشبابيك يو بى فى سى, بجهة محافظة الجيزة الحى 

الرابع مركز المدينة التجارى مكتب 69

127 - محمد خالد محمود عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9566 ورقم قيد 39403    محل رئيسى  عن جيم للياقه البدنيه ونادى رياضى صحى, بجهة محافظة الجيزة رقم 

74 جنوب الحياء مج 23
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128 - عمرو على بدوى يحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9567 

ورقم قيد 39404    محل رئيسى  عن خدمات محمول واكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة محل8 السنتر 

التجارى الفردوس

129 - حسن حمدى عبدالحليم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9569 ورقم قيد 39406    محل رئيسى  عن معرض ورشة اخشاب, بجهة محافظة الجيزة محل بالرضى 

عماره 247 جنوب الحياء الحى 6

130 - محمد خشوعى محمد شوغى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9574 ورقم قيد 39407    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتركيبات وادوات صحية ) فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة (, بجهة محافظة الجيزة الحى 3 مج 6 ق 1209 محل 1 , 2 , 5

131 - سماح محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9585 ورقم قيد 39408    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة)فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة الجيزة زمزم مول الدور1 محل21

132 - سعيد محمد سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9586 

ورقم قيد 39409    محل رئيسى  عن تصميمات هندسية وادارة المشروعات والمقاولت, بجهة محافظة الجيزة 

قطعة2 التوسعات الشمالية المنطقة الصناعية

133 - عبدا عبدالفتاح عبدا عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

 C16ايداع 9592 ورقم قيد 39410    محل رئيسى  عن تسويق واستثمارعقارى, بجهة محافظة الجيزة مكتب

الدور الثالث مول فورمكس بيفرلى هيلز الشيخ زايد

134 - شيماء مصطفى عبدالحميد ربيعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9593 ورقم قيد 39411    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة الجيزة بارتيشن رقم2024 الممشى 

السياحى محور جمال عبدالناصر

135 - عماد محمد شحاته محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9600 

ورقم قيد 39413    محل رئيسى  عن محل حضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 17 مدينة الفردوس 

مدخل المدينة السوق التجارى

136 - محمد طلعت ربيع ميزار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9611 

ورقم قيد 39414    محل رئيسى  عن ورشة تجارة المنتجات البلستيكية والستيراد, بجهة محافظة الجيزة 

المنطقة الصناعية الثانية محور خدمى اول قطعة 34

137 - عمرو فراج احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9618 

ورقم قيد 39415    محل رئيسى  عن بيع دواجن وتوريدات ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة (, 

MO1 بجهة محافظة الجيزة محل 28 دجلة بالمز

138 - عزت رجب فايد سالم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9620 

ورقم قيد 39416    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات واصلح كوتش, بجهة محافظة الجيزة الحى السادس 

اسكان الشباب محل رقم1 عمارة الشباب63م

139 - مروان محمد حسين عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9624 ورقم قيد 39417    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة مج 18 ح 11

140 - نورالدين مصباح عبدالجيد ابوشعيشع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 9627 ورقم قيد 39418    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة الحى الثالث مج6 

ق1209
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141 - محمد صبحى عبدالمحسن طلبه قنديل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 9630 ورقم قيد 39419    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة الجيزة وحدة 2 نادى نيو جيزة 

الرياضى اول طريق مصر اسكندرية الصحراوى

142 - حسين رجب حسين على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9634 

ورقم قيد 39420    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد الحى الول مول العامر

143 - عصام سيد امين عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9639 ورقم قيد 39421    محل رئيسى  عن مينى ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح 8 محل 36 الدور الرضى 

عمارة 5 مشروع مركز اكتوبر التجارى

144 - الكحلوى ماهر يونس على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9642 ورقم قيد 39422    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة الجيزة محل 4 بالدور 

الرضى عقار 3/20  الحى 2 مجاوره 4

145 - محمد خالد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9657 

ورقم قيد 39424    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة 

محافظة الجيزة مكتب11 سنترأ 800 فدان قطاع أ

146 - حسين عبدالحميد على بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9663 

ورقم قيد 39425    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ح6 مج12 عمارة21 دور 

ارضى شقة1

147 - هشام محمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9677 ورقم قيد 39426    محل رئيسى  عن بيع محمول, بجهة محافظة الجيزة بنزينة تشل اوت 1 المحور 

المركزى

148 - ندى وائل احمد مدحت على صدقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9678 ورقم قيد 39427    محل رئيسى  عن محل بيتزا, بجهة محافظة الجيزة مشروع الفردوس ق12 

مجموعةب مج1

149 - عمرو محمد محمد احمد شليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9679 ورقم قيد 39428    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة الجيزة ح11 التحاد التعاونى 

عمارة52 محل3

150 - اسماعيل شعبان اسماعيل طوسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9683 ورقم قيد 39429    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الخضار والفاكهة, بجهة محافظة الجيزة سوق الجملة 

عنبر1 وحدة149 أ طريق الواحات

151 - محمود عبدالفتاح احمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9695 ورقم قيد 39431    محل رئيسى  عن مركز لبيع قطع غيار السيارات وصيانة السيارات, بجهة محافظة 

الجيزة ق 1641 ح 1  مج 8

152 - رمضان مصطفى تمام سيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9697 ورقم قيد 39433    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة الجيزة محل 17 سنتر اليسر  ق 

12/11  ب خدمات العمرانيه الثانيه   ح 11 شباب

153 - محمود جلل عبدالمجيد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 9699 ورقم قيد 39435    محل رئيسى  عن كوفى شوب ) كافيه (, بجهة محافظة الجيزة محل 18 المركز 

التجارى الفردوس حدائق اكتوبر
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154 - محمود ابراهيم محمد قادومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9714 ورقم قيد 39437    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة ح12 مج5 عمارة15 

محل6

155 - صلح شعبان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9715 ورقم قيد 39438    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل ارضى عمارة346 

شارع المعهد مج2 ح1

156 - محمد سعيد بربرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 9721 

ورقم قيد 39439    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وصيانة ماكينات صناعية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

وتوريد العمالة(, بجهة محافظة الجيزة الحى6 منطقةأ عمارة434 وحدة20

157 - طارق محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 9722 

ورقم قيد 39440    محل رئيسى  عن تجارة الفاكهة والخضراوات بالتجزئة, بجهة محافظة الجيزة محل6 السوق 

التجارى1 حدائق اكتوبر دار مصر

158 - ايمان يسرى عبداللطيف حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9725 ورقم قيد 39441    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة الجيزة محطة وقود شل اوت اكتوبر1 امام 

مول الصفوة

159 - انوار صبحى حمدون حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9726 ورقم قيد 39442    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة مكتب بالعقار 69 مول بدر 

الدين الدور 2 ح 16 - الشيخ زايد

160 - احمد محمد عبدالراضى كلنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9734 ورقم قيد 39443    محل رئيسى  عن مينى ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل2 عمارة80 ش المعهد 

مج2 حى1

161 - امال حسين محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 9741 

ورقم قيد 39445    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة الحى 5 سنتر الدوحة محل 57أ

162 - المعتصم سكرى عبدالباسط محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 9749 ورقم قيد 39446    محل رئيسى  عن غسيل سيارات واعمال نظافة, بجهة محافظة الجيزة الحى 

11 محل 2 مجاورة 2 عمارة 11أ مدينة الشيخ زايد

163 - سماح توفيق عبدالعاطى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9751 ورقم قيد 39448    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الجيزة مول بلو ستار حى السابع الدور 

الرضى بالقطعة 15/1 محور مركزى

164 - سميرة عبدالعزيز شحاته النوام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9755 ورقم قيد 39449    محل رئيسى  عن تجارة جميع انواع السماك, بجهة محافظة الجيزة وحدة24 الدور 

الرضى سنتر الردنية مشروع مبارك اسكان الشباب ح6

165 - عادل عبدالكريم السيد احمد رزين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9762 ورقم قيد 39450    محل رئيسى  عن تصدير منتجات جمهورية مصر العربية, بجهة محافظة الجيزة 

مكتب313 مجمع على الدين ميدان ليلة القدر

166 - احمد عبدالفتاح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9763 

ورقم قيد 39451    محل رئيسى  عن مغسلة ومكواة ملبس, بجهة محافظة الجيزة الحى7 مج2 عمارة32 ه 

محل3
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167 - محمد صلح محمد احمد عنانى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9764 ورقم قيد 39452    محل رئيسى  عن محل بيع نظارات, بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد حى11 سنتر 

العتابى الدور الول علوى محل50

168 - علء احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9772 

ورقم قيد 39454    محل رئيسى  عن صناعات بلستيكية, بجهة محافظة الجيزة 29 مخازن الشباب المنطقة 

الصناعية الدور الثانى

169 - عبير هدية ابراهيم عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9773 ورقم قيد 39455    محل رئيسى  عن دورات فى الطهى, بجهة محافظة الجيزة رقم 54 مركز تجارى أ 

الحى 11 مول الخضيرى محل 3 دور اول

170 - احمد بركات محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9779 ورقم قيد 39456    محل رئيسى  عن بيع ادوات مكتبية, بجهة محافظة الجيزة محلF8 العامر مول ق8 

ح9

171 - احمد بدرى عبدالغنى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9786 ورقم قيد 39458    محل رئيسى  عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية)فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العامه(, بجهة محافظة الجيزة رقم9 شارع الياسمين ق1880 الحى4 مج8 غرفة1

172 - راضى محمد حامد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9787 ورقم قيد 39459    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه )فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العماله(, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 شارع الياسمين ق 1880 الحي 4 مج 8 غرفه 3

173 - احمد محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9788 

ورقم قيد 39460    محل رئيسى  عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

وتوريد العمالة(, بجهة محافظة الجيزة رقم9 شارع الياسمين ق1880 ح4 مج8 غرفة2أ

174 - مدحت المير نمر زكى حلمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9800 ورقم قيد 39461    محل رئيسى  عن توريدات وتشطيبات)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد 

العماله(, بجهة محافظة الجيزة شقة102 عمارة 128 الحى7 مج1 الشيخ زايد

175 - احمد مجدى عبدالباقى محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 9810 ورقم قيد 39462    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية)فيما عدا المن والحراسةوالكاميرات 

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

امنية رقم 516 لسنة2022, بجهة محافظة الجيزة ع26 بداية حدائق اكتوبر

176 - مروان اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9812 ورقم قيد 39463    محل رئيسى  عن بيع لوازم كافيهات وبيع شيش وفحم ومصل, بجهة محافظة الجيزة 

محلA14 الدور الول سنتر الوجيه الحى13 الشيخ زايد

177 - محمد عبدالعال حسن عبدالعال على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 9824 ورقم قيد 39466    محل رئيسى  عن كشك بقاله, بجهة محافظة الجيزة ع 18  أ   مج 2  ح  11
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فروع الفراد

1 - نجوى ابراهيم هريدى عطيفى  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   8800 ورقم قيد   38296  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة الجيزة اقتتاح فرع بالعنوان/ سكوير مول محل 8 / 

ب 26 بالدور الثانى

2 - حسام الدين محمد محمد امين  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   8972 ورقم قيد   35039  محل فرعى  

عن توريد و توزيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ 81 ش السودان بنشاط 

توريد وتوزيع الجهزة الكهربائية

3 - حسن يوسف السيد على  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   9123 ورقم قيد   23053  محل فرعى  عن 

بيع مستلزمات واكسسوارات حيوانات اليفة  بجهة محافظة الجيزة محل17 مول هيلز مول بوابة الخمائل4 ارض 

D6الخمائل

4 - ايات ا فرج مصطفى السيد فايد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   9127 ورقم قيد   36906  محل 

فرعى  عن بيع حدايد وبويات  بجهة محافظة الجيزة محل120 سنتر فاملى لند

5 - سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   9157 ورقم قيد   39104  محل 

فرعى  عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/الدور الرضى فندق القوات 

المسلحة ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

6 - محمد شعبان شحاته عبدالقادر  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   9205 ورقم قيد   39157  محل فرعى  

عن مركز تنمية مهارات اطفال ) موافقة امنية رقم 457 لسنة 2022 فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة(  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/الحى الول مجاورة3 قطعة515 الدور 

الرضى بسمة تجارية/ماى سكول

7 - يحى عبد العزيز احمد صلح  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   9195 ورقم قيد   39326  محل فرعى  

عن تسويق عقارى فيما عدا الدعايه والعلن  بجهة محافظة القاهرة ش 200 دجله المعادى

8 - يحى عبد العزيز احمد صلح  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   9195 ورقم قيد   39326  محل فرعى  

عن تسويق عقارى فيما عدا الدعايه والعلن  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / قطعة 2/4 حدائق اكتوبر 

طريق الفيوم - واحات منطقة 6 اكتوبر - اكتوبر الجديدة - الجيزة

9 - خالد عبد المحسن ابراهيم المظالى  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   9255 ورقم قيد   39333  محل 

فرعى  عن اصبح  / توريد رولمان بلى وسيور وقطع غيار وأستيراد و تصدير و توكيلت تجارية و توريدات عمومية 

و التوريدات الصناعية و الهندسية  بجهة محافظة القاهرة أصبح / محل رقم 1 عمارة ج شارع الشيخ معروف

10 - خالد عبد المحسن ابراهيم المظالى  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   9255 ورقم قيد   39333  محل 

فرعى  عن اصبح  / توريد رولمان بلى وسيور وقطع غيار وأستيراد و تصدير و توكيلت تجارية و توريدات عمومية 

و التوريدات الصناعية و الهندسية  بجهة محافظة الجيزة المحور المركزي مول اسواق الجمهوريه محل 14 برج 1

11 - على حسانين محمد حسانين  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   9357 ورقم قيد   32674  محل فرعى  

عن محل فطائر  بجهة محافظة الجيزة القطعة المحصورة بين مدخل زايد3و4 الممشى السياحى بفيليون بارك محل 

COURT1 ZONE1-9

12 - على حسانين محمد حسانين  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   9353 ورقم قيد   32674  محل فرعى  

عن مطعم مشويات  بجهة محافظة الجيزة القطعة المحصورة بين مدخل زايد3و4 الممشى السياحى بفيليون بارك محل  

CP3 ZONE1

13 - على حسانين محمد حسانين  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   9355 ورقم قيد   32674  محل فرعى  

عن كافيه  بجهة محافظة الجيزة القطعة المحصورة بين مدخل زايد3و4 الممشى السياحى بفيليون بارك محل رقم 

CP4 ZONE1

14 - محمد حمدى محمود محمد  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   9396 ورقم قيد   39286  محل فرعى  

عن بيع عطور ومستحضرات تجميل  بجهة محافظة الجيزة محل G19 دور اول مكرر المول التجارى ق 8 قطاع أ 

عمارات السكان الجتماعى منطقة 800 فدان

15 - محمد سعد عطية رحيم  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   9445 ورقم قيد   19816  محل فرعى  عن 

جزارة  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 9 الحى 6 محل 2 دور ارضى المستقبل جروب قسم ثان
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16 - عبدا اسماعيل محمدى منصور  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   9443 ورقم قيد   39368  محل 

فرعى  عن حذف نشاط /ودعاية واعلن واليكترونيات  بجهة محافظة القاهرة اصبح / 149 مشروع المستقبل الهضبة 

الوسطى  - المقطم

17 - عبدا اسماعيل محمدى منصور  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   9443 ورقم قيد   39368  محل 

فرعى  عن حذف نشاط /ودعاية واعلن واليكترونيات  بجهة محافظة الجيزة المحور المركزى ابراج سيتى ستار برج 

7 الدور الثالث شقه 5 السادس من اكتوبر

18 - على صابر مرزوق حسين  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   9464 ورقم قيد   31427  محل فرعى  

عن عربة طعام  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/اضافة عربة طعام بالمنطقة شارع17 بين قطعة39أ 

والقطعة 333 صناعية اولى

19 - ليديا سرى ميصانيل بحر  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   9571 ورقم قيد   29980  محل فرعى  

عن مقاولت هندسيه وتوريدات هندسيه  بجهة محافظة الجيزة 73 كمال الشناوى المنطقه السياحيه السادسه
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قيود الشركات

1 - حسام حسن فريد وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

8803 ورقم قيد  39250    مركز عام  عن شحن بحرى وجوى وبرى للبضائع والشحن الدولى والخدمات 

اللوجيستيه والوكالة الملحية والوساطة فى شحن البضائع والتخليص الجمركى  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 

25/1/16 كمبوند باردايس حدائق اكتوبر

2 - محمود عبدالحميد فتوح وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

8959 ورقم قيد  39285    مركز عام  عن توريد خرسانة جاهزة ومواد بناء  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 

11 عقار 281 المجاورة الثانية الحى الرابع

3 - شريف عباس ابوحسين وشريكه شركة  رأس مالها 102,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

9017 ورقم قيد  39294    مركز عام  عن توريدات عموميه وتوريد قطع غيار بلستيكيه ومعدنيه وميكانيكيه 

وتصنيعها لدى الغير ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (  بجهة محافظة الجيزة مجمع المل 

الصناعى مبنى 4 وحده 19

4 - شيماء وحيد وشريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    9023 

ورقم قيد  39298    مركز عام  عن تجارة وتجهيز الملبس ومستلزماتها وتوريدها داخليا  بجهة محافظة 

الجيزة غرفة مكتب رقم 1 الدور الثالث شقة رقم 3 - بالعقار رقم 155 شارع القرية السياحية الولى

5 - حسام فتحى حمودة وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

9049 ورقم قيد  39305    مركز عام  عن تجارة لوازم البناء والتوريدات العمومية والوكالت التجارية 

والتسويق)فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة والتسويق اللكترونى والتسويق العقارى(  بجهة 

محافظة الجيزة حدائق اكتوبر حى المخابرات مول جوهرة اكتوبر محل رقم3

6 - مها عبدالنبى ليثى طه وشركائها شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    9133 ورقم قيد  39315    مركز عام  عن الحلقه الرجالى وتجارة مستحضرات التجميل  بجهة 

محافظة الجيزة محل رقم 4 بالدور الرضى قطعه رقم 1/2/44  المحور المركزى بسيلفر مول

7 - محمد ربيع حسن وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

9271 ورقم قيد  39335    مركز عام  عن الستثمار العقارى واعمال المقاولت  بجهة محافظة الجيزة ع 60 

ش 2 الدور الول السياحية ب حدائق اكتوبر

8 - جرجس سليم لمعى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

9320 ورقم قيد  39339    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عامة وحمامات سباحة وتوريد وتركيب 

اكوابارك وادارة مطاعم )ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(  بجهة محافظة الجيزة وحدة 251 

برج 5 سيتى ستارز الحى 11

9 - عبدالعظيم ابو سريع على احمد وشركاؤه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    9324 ورقم قيد  39341    مركز عام  عن تجارة وبيع الخضروات بالجملة  بجهة محافظة 

الجيزة الوحدة رقم275 خضار دورين عنبر رقم5 بسوق الجملة

10 - ت.حسين وشركائها للصيانه شركة  رأس مالها 500.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

9340 ورقم قيد  39345    مركز عام  عن مزاولة جميع اعمال الصيانه والصلح الخاصه بالسيارات  بجهة 

محافظة الجيزة المنطقه الصناعيه الحى الثالث قطعه 146

11 - السيد نبوى محمد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

9367 ورقم قيد  39350    مركز عام  عن ادارة المطاعم تقديم وتوزيع الوجبات الغذائية  بجهة محافظة 

الجيزة C2 مول المعز بلزا الحى 12 الشيخ زايد

12 - شركة مصطفى عبدا عبدالمطلب سيف وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    9409 ورقم قيد  39360    مركز عام  عن تأجير وبيع وشراء كافة انواع 

المعدات الثقيلة ومضخات الخرسانة وانهاء كافة اعمال البناء والتشطيبات المعمارية والمقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم7 عقار رقم63 شارع سلم المشاة ابناء الجيزة ثالث 6

اكتوبر
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13 - خالد محمد خليل ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    9461 ورقم قيد  39372    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة الجيزة 

G13 بالطابق الرضى بسكوير مول الحى الول

14 - محمد حسن محمد اللبان وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    9471 ورقم قيد  39373    مركز عام  عن توريدات عمومية وتجارة العوازل الحرارية )ماعدا توريد 

الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(  بجهة محافظة الجيزة الحى 12 مجمع المجد التجارى محل 45 دور 

ارضى

15 - يوسف عمرو يوسف زهران وشركاه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    9536 ورقم قيد  39393    مركز عام  عن تشغيل المعادن ومعالجتها والستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة الجيزة المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 19

16 - سيد محمود وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    9548 

ورقم قيد  39395    مركز عام  عن تقديم التدريب والستشارات فى مجال ادارة العمال و فى تأهيل وتنمية 

المهارات فى مجال التطوير الشخصى والمؤسسى وادارة وتطوير البرمجيات وبيعها ) فيماعدا المن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية وتوريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف (بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة بموجب موافقة امنية رقم 512 لسنة 2022  بجهة محافظة الجيزة عمارات النصر عمارة 4 

بلوك 19 شقة 2 الدور الرضى

17 - وائل صلح الدين امين احمد وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    9556 ورقم قيد  39398    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مواد التعبئة والتغليف والبلستيك ومشتقاته  

بجهة محافظة الجيزة مدينة حدائق 6 اكتوبر  - كمبوند بيت المصرية – مول بيت المصرية 2 – الدور الرضي 

– محل رقم 64

18 - شعيب رزق عون وشريكه شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

9568 ورقم قيد  39405    مركز عام  عن المقاولت العامة والتجارة فى مواد البناء والتوريدات)فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(  بجهة محافظة الجيزة العمرانية الثانية الحى الحادى عشر منطقة 16/15 

عمارة1 شقة2

19 - هيثم احمد سعد زكى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

9596 ورقم قيد  39412    مركز عام  عن المقاولت العامة واعمال محطات المياه والصرف الصحى 

والعمال الكهروميكانيكيه  بجهة محافظة الجيزة مكتب323 الدور الثالث مكاتب مجمع على الدين مبنى ج 

المحور المركزى

20 - عماد الشحات وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

9644 ورقم قيد  39423    مركز عام  عن تجارة وتوزيع السلع الغذائيه  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1 

قطعه 53 س  ابنى بيتك

21 - مصطفى محمد حامد وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

9687 ورقم قيد  39430    مركز عام  عن تجارة وتوريد التكييفات والمقاولت العامة  بجهة محافظة الجيزة 

حدائق اكتوبر - كمبوند بيت المصرية مول بيت المصرية 2 الدور الرضى - محل رقم 31

22 - بهاء حماد ناصف حماد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    9696 ورقم قيد  39432    مركز عام  عن تجارة وتصدير الفواكه والخضروات والحاصلت 

الزراعيه والستصلح الزراعى  بجهة محافظة الجيزة البدروم فيل 7 بلوك 18/15 مجاوره 13 شارع الريحان 

غرب سوميد اكتوبر اول

23 - محمد احمد كامل وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

9698 ورقم قيد  39434    مركز عام  عن كافتريا  بجهة محافظة الجيزة الحى الول سنتر اجياد محل رقم23

و24

24 - رشاد احمد عامر وشربكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

9713 ورقم قيد  39436    مركز عام  عن مطعم للماكولت السورية  بجهة محافظة الجيزة محل 5 مول 

لزورد مج 1 ح 8 - الشيخ زايد
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25 - اميره مصطفى وشريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

9735 ورقم قيد  39444    مركز عام  عن تصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات  بجهة محافظة الجيزة قطعة 

2605 مج 8 شارع امين الخولى ح 2

26 - محمد حسنى سالم وشريكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

9750 ورقم قيد  39447    مركز عام  عن انشاء وادارة وتشغيل المطاعم بجميع مستوياتها وتوريد الوجبات 

الجاهزة للجهات والفراد  بجهة محافظة الجيزة الوحدة G1 106 مول الجزيرة بلزا قطعة 33 محور كريزى 

ووتر

27 - اشرف عبدالعال يسن وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    9784 ورقم قيد  39457    مركز عام  عن مقاولت عامه وخرسانة جاهزة  بجهة محافظة الجيزة 

1140الدور الول كمبوند الياسمين الشيخ زايد

28 - رفعت مصطفى وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

9814 ورقم قيد  39464    مركز عام  عن توريدات عمومية ونقل)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد 

العمالة(  بجهة محافظة الجيزة محل رقم3 المجاورة2 بالسوق التجارى
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فروع الشركات

1 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    8987 ورقم قيد   39289   

فرعى  عن توريدات ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله ( 

وتجهيز واقامه المراكز الطبيه التشخيصيه والعلجيه  بجهة محافظة القاهرة 41 ش الحجاز الدور الخامس

2 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    8984 ورقم قيد   39289   

فرعى  عن توريدات ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله ( 

وتجهيز واقامه المراكز الطبيه التشخيصيه والعلجيه  بجهة محافظة القاهرة 41 ش الحجاز الدور الخامس

3 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    8984 ورقم قيد   39289   

فرعى  عن توريدات ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله ( 

وتجهيز واقامه المراكز الطبيه التشخيصيه والعلجيه  بجهة محافظة الجيزة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 

وحدة305 بالدور الثالث بمول داون تاون محور مركزى قطاع جنوبى ق29

4 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    8987 ورقم قيد   39289   

فرعى  عن توريدات ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله ( 

وتجهيز واقامه المراكز الطبيه التشخيصيه والعلجيه  بجهة محافظة الجيزة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ شقة 

بالدور السادس بالعقار رقم447 شارع الهرم

5 - مدحت عبدالشهيد عبدالرحمن وشريكته   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    9069 ورقم قيد   

18024   فرعى  عن تسويق وبيع وتوزيع لحساب الغير جميع المنتجات الستهلكية والترفيهية والغذية 

والمشروبات وادارة المشروعات وتشغيل وصيانة المنشآت العامة والخاصة 0 يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة 

او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات الخرى وغيرها والتى تزاول عمل شبيه باعمالها   يجوز للشركة ان 

تندمج او تشترى او تلتحق باى شركات او جهات كما يجوز لها تاسيس الشركات بكافة انواعها واشهارها وتعديلها 

والتخارج منها والندماج بالشركات الخرى او التى تحت التاسيس وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر طبقا 

A لحكام القانون ولئحته التنفي ذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ مول المعز وحدة 14 مبنى

6 - مدحت عبدالشهيد عبدالرحمن وشريكته   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    9072 ورقم قيد   

18024   فرعى  عن تسويق وبيع وتوزيع لحساب الغير جميع المنتجات الستهلكية والترفيهية والغذية 

والمشروبات وادارة المشروعات وتشغيل وصيانة المنشآت العامة والخاصة 0 يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة 

او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات الخرى وغيرها والتى تزاول عمل شبيه باعمالها   يجوز للشركة ان 

تندمج او تشترى او تلتحق باى شركات او جهات كما يجوز لها تاسيس الشركات بكافة انواعها واشهارها وتعديلها 

والتخارج منها والندماج بالشركات الخرى او التى تحت التاسيس وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفي ذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ شقة 4 بالدور بعد الرضى عقار 

262 شارع الجيش - حدائق الهرام

7 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    9216 ورقم قيد   

38308   فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة محل رقم   11 العقار رقم 8  المجاوره الثانيه الحى 

الثالث عشر الشيخ زايد

8 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    9214 ورقم قيد   

38308   فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 10 العقار رقم 8  المجاوره الثانيه الحى 

الثالث عشر الشيخ زايد

9 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    9212 ورقم قيد   

38308   فرعى  عن مركز طبى ) فيماعدا اجراء العمليات الجراحيه (  بجهة محافظة الجيزة الوحده الداريه 

رقم 2 بالعقار رقم 78 المجاوره الثالثه الحى الثالث عشر الشيخ زايد

10 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    9218 ورقم قيد   

38308   فرعى  عن بيع منظفات وادوات منزليه  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 6  العقار رقم  6  المجاوره 

الرابعه  الحى الثالث عشر الشيخ زايد
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11 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    9224 ورقم قيد   

38308   فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة محل رقم  10 , 11  العقار رقم 67  المجاوره الثالثه  

الحى الثالثه  عشر الشيخ زايد

12 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    9220 ورقم قيد   

38308   فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 4 العقار رقم 6   المجاوره الرابعه  الحى 

الثالث عشر الشيخ زايد

13 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    9222 ورقم قيد   

38308   فرعى  عن موبيلت  بجهة محافظة الجيزة محل رقم  4 العقار رقم 67  المجاوره الثالثه  الحى الثالث 

عشر الشيخ زايد

14 - اشرف عبدالرحيم عبدالعزيز وشركاه   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    9253 ورقم قيد   

24917   فرعى  عن  تقديم الدراسات والستشارات العلمية والدارية لسيما فى مجال الري الحديث 

والستصلح والزراعة وتجهيز وايجار وتاجير وبيع وشراء الراضى واعداد وتركيب وتوريد وصيانه واحلل 

معدات واجهزة وشبكات الرى الحديث خاصة التى تعمل بالمواسير البولى اثيلين والتجارة والتوريدات العامة )

ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزمات( وتصنيع المستلزمات الزراعية الحديثة من صوبات )بيوت زراعية محمية( 

واجهزة ومعدات الرى خاصة الرى المحورى والستيراد  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ الواحات 

البحرية بعد نقطة ك 260 طريق القاهرة - الواحات

15 - ورثة محمد عبدا عبدالعزيز   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    9720 ورقم قيد   35946   

فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزه والمفروشات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ 29 ش يثرب ناصية 

الحسين

16 - مصر العامريه لتجارة الملبس والمفروشات   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    9720 ورقم قيد   

35946   فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزه والمفروشات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ 29 ش 

يثرب ناصية الحسين

17 - ورثة محمد عبدا عبدالعزيز   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    9717 ورقم قيد   35946   

فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزه والمفروشات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل رقم 20 قطعة 

رقم 27/2 سنتر السراء بلزا المحور المركزى

18 - محمد فرج وشريكه احمد عبدالوارث   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    9770 ورقم قيد   

38266   فرعى  عن كافيتريا كافيه ومطعم  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ محل بالعقار رقم 18 

شارع المساحة
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 محو - شطب

1 - مصطفى احمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   27196 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع  

3274 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

2 - ياسمين محمد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27481 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع  4101 

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

3 - سعيد حمدى المصيلحى دغيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27855 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع  

4117 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

4 - حسين احمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14543 قيد فى 08-02-2011 برقم ايداع  575 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

5 - عبدالنعيم رمضان الدبلنى العادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16282 قيد فى 05-01-2012 برقم ايداع  

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

6 - عبدالنعيم رمضان الدبلنى العادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16282 قيد فى 07-02-2012 برقم ايداع  

278 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى الخر لمحو المركز الرئيسى

7 - علم الدين عبدالفتاح ابراهيم عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28286 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع  

103 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

8 - اسلم يوسف فتح ا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   38408 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  5709 

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

9 - منى سعيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38638 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع  6523 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

10 - وئام كمال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   6585 قيد فى 23-11-2004 برقم ايداع  1817 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لوفاة صاحب الشان

11 - حسن سيد رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7820 قيد فى 16-01-2006 برقم ايداع  48 وفى 

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

12 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع  6015 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

13 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع  6016 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

14 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  4230 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

15 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  4229 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

16 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  6026 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

17 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  6028 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

18 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع  2045 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

19 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  6030 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

20 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  6032 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

21 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع  4653 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع
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22 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع  4654 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

23 - مصطفى احمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9502 قيد فى 05-08-2007 برقم ايداع  

2015 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

24 - كرم عبدالحميد فرج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16990 قيد فى 21-05-2012 برقم ايداع  1369 

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

25 - احمد يوسف مصطفى ابراهيم عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   27850 قيد فى 05-11-2017 برقم 

ايداع  4106 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

26 - ابراهيم على ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38747 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع  6908 

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

27 - مجدى عبدالكريم عثمان عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10588 قيد فى 25-06-2009 برقم ايداع  

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

28 - امجد محمود ابراهيم العور  تاجر فرد سبق قيده برقم   14913 قيد فى 24-03-2011 برقم ايداع  

1086 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

29 - اشرف السعيد احمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19414 قيد فى 31-10-2013 برقم ايداع  

3596 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

30 - عمرو سعيد على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   21344 قيد فى 04-11-2014 برقم ايداع  3292 

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

31 - محمود محمد جاد مرزبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26406 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع  3070 

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

32 - محمود محمد جاد مرزبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26406 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع  3072 

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

33 - حنان زكريا عبدالغنى الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29212 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع  

2530 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

34 - حسام محمد شحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32604 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع  41 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

35 - نائل نبيل صموئيل مكارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32844 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع  705 

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

36 - بيشوى رزق معوض شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   33927 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  

4467 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

37 - سيد احمد السيد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   35021 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع  1337 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

38 - نورهان حسنى امين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   35588 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  

3228 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

39 - كريم رضا جمال محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35927 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  4193 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

40 - عزت رجب فايد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38786 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع  7019 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

41 - محمد حسين عابد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18718 قيد فى 22-04-2013 برقم ايداع  1162 

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

42 - سعيد رزق نجيب رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   22401 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع  1709 

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

43 - محمد كرم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26041 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع  687 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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44 - جمال موسى عواد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38072 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع  4597 

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

45 - يحى احمد عدوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   12506 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع  1693 

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

46 - الرضوان للمقاولت العامة  تاجر فرد سبق قيده برقم   17084 قيد فى 10-06-2012 برقم ايداع  1546 

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

47 - رمضان محمد عطيه طيطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   34477 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع  

6244 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

48 - مريم رضا رياض اسكندر صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   37594 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  

2454 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

49 - حمادة عبدالحميد حسين عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8290 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

7415 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

50 - احمد محمد عوض ا عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29670 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع  

3723 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

51 - جمال عبدالحميد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37088 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  453 

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

52 - عيد تعيلب جوده عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   38018 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع  4066 

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

53 - حازم ابو العل سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   16318 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع  128 

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

54 - محمود محمد عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19429 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع  

3621 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

55 - اسامة محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21409 قيد فى 18-11-2014 برقم ايداع  3435 

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

56 - عماد عبدالحميد سليمان الديوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21648 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع  

1968 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لغاء الفرع

57 - عماد عبدالحميد سليمان الديوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21648 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع  

1969 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لغاء الفرع

58 - احمد حمدان محمد منصور رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26717 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع  

1988 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

59 - محمد على عبدالعظيم هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32358 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  5110 

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

60 - عزه السيد عبدالرازق عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   32911 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع  

873 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

61 - محمد مصطفى رمضان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   37287 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

1275 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

62 - عصام عبدالعزيز محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38626 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  

6488 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

63 - عبد الغنى فتحى عبد الغنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6629 قيد فى 04-12-2004 برقم ايداع  

1898 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

64 - عبد الغنى فتحى عبد الغنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6629 قيد فى 16-09-2013 برقم ايداع  

2247 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء المركز الرئيسى

65 - اسامة حسن حسين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7139 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  8748 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغاء الفرع
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66 - وائل بدرى ابو الوفا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   16468 قيد فى 09-02-2012 برقم ايداع  333 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك النشاط

67 - سمير هانى عبده المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17462 قيد فى 09-09-2012 برقم ايداع  2253 

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

68 - مصطفى محمد حسن زياده  تاجر فرد سبق قيده برقم   29648 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع  3692 

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

69 - سارة عبدالحميد زينهم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30188 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع  

5100 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

70 - محمد فتحى عبدالقادر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30944 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  923 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجارة

71 - ايهاب عدلى اساف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   34698 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع  393 

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

72 - مصطفى فرج محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   34749 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع  552 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك النشاط

73 - ثريا محمد حلمى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3461 قيد فى 06-04-2008 برقم ايداع  380 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء فرع

74 - محمد ابراهيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8473 قيد فى 15-08-2006 برقم ايداع  1217 

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

75 - سعد ابراهيم بيومي كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   9044 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  3597 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء رئيسى اخر

76 - سعد ابراهيم بيومي كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   9044 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  7367 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء رئيسى اخر

77 - عمرو محمد القطب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25386 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع  4524 

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

78 - محمد عباس سيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   28817 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  1515 

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

79 - محمد رجب عبدالوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   32430 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  

5333 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

80 - احمد ابراهيم عبدالعزيز عجور  تاجر فرد سبق قيده برقم   32687 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع  

292 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

81 - حسانين محمد حسانين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33528 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  

2731 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

82 - اشرف فوزى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36234 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  5107 

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

83 - فائزه احمد محمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   36602 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  6272 

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

84 - ندى احمد احمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   37168 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  837 

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

85 - عمر صابر جادالكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37488 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

1992 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

86 - احمد محمود ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10310 قيد فى 27-04-2009 برقم ايداع  

492 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

87 - عادل صدقى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14274 قيد فى 09-01-2011 برقم ايداع  113 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة
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88 - محمد صلح الدين على محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19532 قيد فى 21-11-2013 برقم 

ايداع  3822 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

89 - السيد محمد على عبداللطيف حرفوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   33523 قيد فى 22-07-2020 برقم 

ايداع  2720 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

90 - اسواق الجوهرى لتجارة المواد الغذائية جملة وقطاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33781 قيد فى 

07-09-2020 برقم ايداع  4051 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك 

التجارة

91 - محمود رجب عبدالمنطلب خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34797 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع  

664 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

92 - حسين شوقى ابوضيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37078 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  388 

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

93 - مؤسسة همام لتوريد ادوات وكابلت كهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم   22327 قيد فى 2015-05-13 

برقم ايداع  1536 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

94 - صالح خلف ا محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   27541 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  

4256 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

95 - مايكل سمير وديع وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29278 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع  2685 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

96 - عبير زكى زكى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   30124 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع  4943 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

97 - محمود سعد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31877 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع  3756 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

98 - مصطفى بكرى عبدالفتاح سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33780 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

4044 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

99 - اسلم سيد عطيه سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37222 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  1072 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

100 - سيد طه محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   37435 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  1815 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

101 - محمد يحيى سرور محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   17264 قيد فى 19-07-2012 برقم ايداع  

1880 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

102 - السيد محمد على شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   21900 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع  533 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

103 - ايمن ربيع رفعت حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24300 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع  1572 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

104 - احمد طلعت عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   24424 قيد فى 09-05-2016 برقم ايداع  1852 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

105 - صلح فتحى حنفى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   33718 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  

4327 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

106 - محمد احمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17242 قيد فى 12-07-2012 برقم ايداع  1835 

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

107 - حسين ايمن ابراهيم فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31028 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  

1187 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

108 - محمد محمود محمود حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   31340 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع  

2128 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

109 - عمرو محمد خالد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   3697 قيد فى 27-03-2001 برقم ايداع  325 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
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110 - محمد احمد عبدالوهاب عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   17707 قيد فى 11-10-2012 برقم ايداع  

2656 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

111 - صفوان ماجد عبدالرسول سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26542 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع  

1581 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

112 - عزه شحاته عبدالقادر شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   34796 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع  

663 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

113 - ندى محمد عيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35404 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع  2615 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

114 - احمد مجدى على مشمشة  تاجر فرد سبق قيده برقم   18049 قيد فى 12-12-2012 برقم ايداع  3194 

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

115 - عبدا عبدالحليم ابراهيم الدستاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28078 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع  

4724 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

116 - عبدالباسط جمال موسى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   28364 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع  

308 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

117 - عبده عباده ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28878 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  1679 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

118 - صبرى حسن عبدا عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29009 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع  

2023 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة و محو القيد

119 - النجار للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   37103 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  524 

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

120 - على الدين محمد المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   856 قيد فى 25-11-1996 برقم ايداع  647 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

121 - عاطف كامل احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   5469 قيد فى 07-10-2003 برقم ايداع  1234 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محوالقيد للوفاة

122 - يسرى عزيز راتب عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10885 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع  

1925 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو نشاط الرئيسى الخر

123 - يسرى عزيز راتب عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10885 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع  

1924 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الرئيسى الخر

124 - عبدالوهاب حسين موسى بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   11353 قيد فى 20-12-2009 برقم ايداع  

2196 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

125 - ايمن سعد الدين عبدالرازق حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13923 قيد فى 29-11-2010 برقم ايداع  

3861 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

126 - محمد عبدالحفيظ بيومى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23716 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع  

257 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

127 - السيد عيد عبدالهادى عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25328 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع  

4387 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

128 - مها جوده عبدالغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28117 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع  281 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد الرئيسى

129 - مها جوده عبدالغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28117 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع  4856 

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

130 - صالح علوى محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29332 قيد فى 06-06-2018 برقم ايداع  

2856 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

131 - محمد خميس سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33056 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع  1321 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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132 - منال احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   10526 قيد فى 10-06-2009 برقم ايداع  844 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

133 - ايهاب حسن عبدالغنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25422 قيد فى 09-11-2016 برقم ايداع  

4594 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

134 - حسن المين موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25937 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع  460 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

135 - كوافير محمد عبدالمهيمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   26538 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع  1573 

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

136 - دعاء احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   30066 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع  4812 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

137 - هانى احمد عبدا منصور الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33153 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع  

1568 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

138 - الزينى ايجيبت ميديكال  تاجر فرد سبق قيده برقم   33996 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  4650 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

139 - محمد عبدالقادر الحمدى موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   38491 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع  6022 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

140 - عيد يمانى محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25559 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع  4916 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

141 - احمد محمود عبدالعزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32904 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع  

850 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

142 - عبدالحميد عبدا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36720 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

6649 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

143 - احمد السيد عطيه عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   38479 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع  

5989 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

144 - احمد فاروق فهمى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17750 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع  

1000010 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء رئيسى اخر

145 - شيماء محمد محمد محمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24139 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع  

1170 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

146 - احمد خالد زكى محمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   33989 قيد فى 06-10-2020 برقم 

ايداع  4636 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

147 - سمر اشرف محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   35209 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع  

1948 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

148 - محمود خالد احمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   35324 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع  2358 

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

149 - صلح محمود الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36944 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  7383 

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

150 - ماركت الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36944 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  7383 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

151 - محمد احمد محمد تمساح  تاجر فرد سبق قيده برقم   37301 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  1331 

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

152 - احمد ايمن محمد زكى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   20099 قيد فى 09-03-2014 برقم ايداع  639 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

153 - عبير فتحى عبد الحميد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   22412 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع  

1732 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة
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154 - احمد سعد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27039 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع  2850 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

155 - ياسر محمد ماهر عبده زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32890 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع  

811 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

156 - محمد مجدى عبدالباسط محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   33813 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  

4115 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

157 - عبدالحميد صلح عبدالحميد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   38643 قيد فى 15-09-2022 برقم 

ايداع  6552 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك القيد
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رأس المال

1 - محمد محمد بكر درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   532 قيد فى 06-03-1996 برقم ايداع   104 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000,000.000

2 - عبدالناصر حسين معوض عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   26075 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع   

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

3 - احمد اسامه احمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم   29623 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع   

3636 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - حسن عبدالحميد حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   38347 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع   

5462 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - مجدى محسن محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   39201 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع   

8626 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - عمرو سيد ابوسريع الجبيلى تاجر فرد سبق قيده برقم   22379 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع   1655 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - رمزى سعد محمد شتا تاجر فرد سبق قيده برقم   23868 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع   591 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - هند احمد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   36022 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع   4463 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد ابوبكر عبدالواحد على تاجر فرد سبق قيده برقم   31079 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع   1339 

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

10 - محمد راجح عبدالستار عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   29759 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع   

3964 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

11 - بسنت هشام شحاته العطار تاجر فرد سبق قيده برقم   30406 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   5057 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

12 - استدراك بيانات السم التجارى ليصبح حسام عبدالناصر على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   27269 قيد 

فى 08-08-2017 برقم ايداع   3437 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

13 - محمد سليم عزيز عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   36506 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع   

5948 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - احمد كمال احمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم   36847 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   7082 فى 

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

15 - نادى فنجرى عزيز عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   12732 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع   2042 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

16 - جيهان حسن محمد ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   15653 قيد فى 10-08-2011 برقم ايداع   

4117 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

17 - هشام محمد ابوالمعاطى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   24483 قيد فى 16-05-2016 برقم ايداع   

1992 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - لؤى محمد فكرى السيد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32023 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع   

4141 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

19 - عبد الراضى على عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم   36869 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع   

7132 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - مريم مصطفى محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   37267 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع   1223 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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21 - حماد رمضان قطب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   28363 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع   304 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

22 - مجدى احمد بهجت على عزمى تاجر فرد سبق قيده برقم   27158 قيد فى 24-07-2017 برقم ايداع   

3167 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - عبدالفتاح رضوان عبدالفتاح سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   12305 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع   

1398 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

24 - ابراهيم عبدا احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   32206 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع   4670 

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

25 - الهام احمد عطيه عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   13046 قيد فى 29-07-2010 برقم ايداع   

2522 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

26 - ابراهيم عبدالعزيز يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   25554 قيد فى 30-11-2016 برقم ايداع   

4894 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

27 - بكر محمد بكر درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   27772 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع   3921 فى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - عماد جميل جيد )ابى سيفين للتجارة والتوريدات( تاجر فرد سبق قيده برقم   9305 قيد فى 2007-04-23 

برقم ايداع   635 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - نوال سالم خمار سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   11253 قيد فى 23-11-2009 برقم ايداع   2037 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

30 - احمد محمد محمد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   22666 قيد فى 08-07-2015 برقم ايداع   

2314 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

31 - مؤسسة ضيف للتجارة والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   1030 قيد فى 17-03-1997 برقم ايداع   

164 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

32 - عبدالغنى احمد عبدالغنى عبدالرحمن علي تاجر فرد سبق قيده برقم   12499 قيد فى 23-05-2010 برقم 

ايداع   1685 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

33 - احمد شكرى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19283 قيد فى 25-09-2013 برقم ايداع   2335 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

34 - احمد محمد عبد التواب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   37248 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع   

1143 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - اشرف السيد السيد شكر تاجر فرد سبق قيده برقم   13030 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع   2491 فى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - اسواق الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم   33329 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع   2228 فى تاريخ  

29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - خالد حسين ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    26046 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع    692 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/وحدة رقم16 بالدور 

فوق الرضى بالمبنى رقم9 بمجمع المل الصناعى المقام على قطعتى رقم202و203 المنطقة الصناعية الثالثة

2 - بسمه محمد فوزى هاشم الغرابلى تاجر فرد سبق قيده برقم    33452 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

2543 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/وحدة 

رقم1214 المجمع الول الدور الول بعد الرضى مجمع كرنفال الصناعى ق140 الصناعية الثالثة

3 - نجوى ابراهيم هريدى عطيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    38296 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

5329 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اقتتاح فرع بالعنوان/ سكوير مول 

محل 8 / ب 26 بالدور الثانى

4 - جاد الكريم للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    15725 قيد فى 29-08-2011 برقم ايداع    

4256 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ المنطقة السادسة 

ابنى بيتك قطعة 397 قطاع ث نموذج ع الدور الرضى

5 - طلل احمد حسن هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    18512 قيد فى 12-03-2013 برقم ايداع    777 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل120 مبنى 

رقمM01 دجلة بالمز معمار المرشدى طريق الواحات

6 - عدلى اسماعيل احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    29398 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع    

3046 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل3 دور4 

ع5 المشروع المقام على القطعة49/3 المحور المركزى

7 - شريف محمد محمود الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم    5121 قيد فى 10-05-2003 برقم ايداع    551 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل رقم29 سنتر 

هاميس مدخل الحى المتميز

8 - شريف محمد محمود الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم    5121 قيد فى 10-05-2003 برقم ايداع    551 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اقتصار الفروع على الفرع الكائن 

بالعنوان/ محل تجارى 1 عمارة 8 بيفرلى هيلز الشيخ زايد

9 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع    6030 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

10 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع    6026 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

11 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ محل 79 المركز 

التجارى الدارى الرحاب مول حدائق اكتوبر

12 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/  محل 121 

التوسعات الشمالية - لند مول

13 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ محل 2 - قطعة 2 / 

أ مدينة الفردوس -

14 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ الشيخ زايد الحى 11 

سنتر العتابى محل 1-3

15 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ الحى 12 مجاورة 2 

مول المعز محل 10و11و37و38
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16 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ محل 1728 - 

مجاورة 8 - الحى الثالث -

17 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ محل 19 

مشروع طيبة جاردنز

18 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ قطعة 1/18/1 

المحور المركزى بالبرج المامى الجهة القبلية -

19 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العاء الفرع بالعنوان/سيتى ستارز المحور 

المركزى برج 7 الدور الرضى وحدة 1 و 32

20 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ الحى الرابع مجاورة 

3 عمارة 662 الدور الرضى محل 1 و 6

21 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ محل 5 مول بلزا 

الحى المتميز

22 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع    2045 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

23 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    4653 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

24 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    4654 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

25 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع    6028 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

26 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    6015 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

27 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    6016 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

28 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع    6032 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

29 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    4230 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

30 - سامى نايل محمد البطه تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    4229 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

31 - اشرف عثمان عبدالناصر عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    24547 قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع    

2154 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / مكتب 17 قطاع 

ج منطقة 800 فدان السوق التجارى

32 - حسن فرج ميزار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26772 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع    2123 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / المحور المركزى ق 

1/3/55 جولدن مول محل  7, 8

33 - اسامه احمد سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28149 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    4975 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مخازن الشباب300

م ق11 دور ثانى
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34 - حسام الدين محمد محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم    35039 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع    

1412 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ 81 ش 

السودان

35 - هند احمد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    36022 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    4463 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / ق 6 مج 2 حدائق 

الفردوس بلوك أ محل بالدور الرضى

36 - اشرف احمد فؤاد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    30727 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع    

301 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ح10 اهالى 

عمارة7 مج1 دور ارضى

37 - وليد حسنين عبدالقادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13655 قيد فى 18-10-2010 برقم ايداع    

  C4 3401 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الوحده رقم

بالدور الثانى مول اجياد انفنتى مول

38 - جمعه مصطفى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21606 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع    

3842 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/قطعة109 

المنطقة الصناعية مخازن الشباب300م

39 - محمد سعيد رضوان الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    21989 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع    

766 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/الحى12 سنتر 

المجد محل رقم21 دور ارضى

40 - ياسر محمد النبوى البكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    22826 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع    

2636 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ح7 نادى 

اكتوبر مجمع خدمات العضاء محل رقم10

41 - حسن يوسف السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    23053 قيد فى 20-09-2015 برقم ايداع    3103 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/محل17 مول هيلز 

مول بوابة الخمائل4 ارض الخمائلD6 بنشاط/بيع مستلزمات واكسسوارات حيوانات اليفة

42 - ايات ا فرج مصطفى السيد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    36906 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

7249 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / محل120 

سنتر فاملى لند  بنشاط / حدايد وبويات  بسمه تجاريه / العالميه للبناء الحديث

43 - ايات ا فرج مصطفى السيد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    36906 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

7249 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل118 

سنتر فاملى لند

44 - حمادة عبدالحميد حسين عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8290 قيد فى 25-06-2006 برقم ايداع    

896 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان/محل 

رقمA418 الحى12 مج2 سنتر المعز روضة زايد

45 - عبدالعزيز محمد مصطفى البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم    19184 قيد فى 01-09-2013 برقم ايداع    

2127 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب 326 الدور 

3 مبنى ج مجمع على الدين التجارى

46 - ابراهيم مصطفى عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    24924 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع    

3083 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل نوان ليصبح/قطعة54 

المنطقة الصناعية الولى مركز خدمات ثانى

47 - استدراك بيانات السم التجارى ليصبح حسام عبدالناصر على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    27269 

قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    3437 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان ليصبح/رقم44 المحور المركزى مول سرايا مكتب7 دور ارضى منخفض مدخل2 الشيخ 

زايد
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48 - سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    39104 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

8204 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 79 سور 

نادى القوات المسلحة -

49 - سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    39104 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

8204 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/الدور 

الرضى فندق القوات المسلحة ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

50 - سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    39104 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

8204 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ سور نادى 

القوات المسلحة كورنيش النيل المعادى

51 - عماد عبدالحميد سليمان الديوانى تاجر فرد سبق قيده برقم    21648 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع    

3918 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / المنطقة الصناعية 

السادسة مخازن الشباب قطعة 10

52 - عماد عبدالحميد سليمان الديوانى تاجر فرد سبق قيده برقم    21648 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع    

3918 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان المنطقة 

الصناعية السادسة مخازن الشباب قطعة رقم 758

53 - عماد عبدالحميد سليمان الديوانى تاجر فرد سبق قيده برقم    21648 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع    

3918 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان المنطقة 

الصناعية السادسة مخازن الشباب قطعة رقم 10

54 - مجدى ابراهيم محمد سفارى تاجر فرد سبق قيده برقم    25295 قيد فى 20-10-2016 برقم ايداع    

4322 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/عقار29 ح3 

مج2 الشيخ زايد

55 - اصبح جنيدى ميتال تاجر فرد سبق قيده برقم    26346 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع    2041 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/رقم132 مخازن 

الشباب300م

56 - ياسمين امين عبدالحميد امين تاجر فرد سبق قيده برقم    29628 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع    

3641 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/عقار75 

مركز المدينة التجارى الحى4

57 - سالم محمد كامل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    35796 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    3823 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / قطعه 2/48  - المحور 

المركزى

58 - محمد شعبان شحاته عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    39157 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    

8405 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/الحى الول 

مجاورة3 قطعة515 الدور الرضى بسمة تجارية/ماى سكول

59 - اسامه حسن حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    7139 قيد فى 26-04-2005 برقم ايداع    792 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع من محل16 مبنى ج 

على الدين ليلة القدر ليصبح بالعنوان 234 مبنى ب مجمع على الدين مع الغاء هذا الفرع

60 - اسامه حسن حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    7139 قيد فى 26-04-2005 برقم ايداع    792 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل16 مبنى ج على 

الدين ليلة القدر

61 - اسامة حسن حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    7139 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

8748 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع من محل16 

مبنى ج على الدين ليلة القدر ليصبح بالعنوان 234 مبنى ب مجمع على الدين مع الغاء هذا الفرع

62 - احمد بدر عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18619 قيد فى 04-04-2013 برقم ايداع    970 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الحى 3 مجاورة 2 عمارة 

302 محل 1
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63 - مصطفى محمد عبد الفتاح كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    19969 قيد فى 12-02-2014 برقم ايداع    

407 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الحى 6 سنتر 

المختار مبنى 1 محل 1

64 - فوزى سعد ابراهيم محمد الغزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    33784 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع    

4061 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / المنطقة الصناعية 

الثالثة مجمع المل الصناعى مبنى 7 ورشة 5

65 - ثريا محمد حلمى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    3461 قيد فى 25-11-2000 برقم ايداع    1259 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي/ مجمع مبارك 

للصناعات الصغيرة وحدتى 85 , 92 - م.ص 3 بالمبنى ب / 1

66 - ثريا محمد حلمى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    3461 قيد فى 25-11-2000 برقم ايداع    1259 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ مجمع مبارك 

للصناعات الصغيرة وحدة 92 بالطابق الرضى بالمبنى ب / 1 وذلك لضافته للمركز الرئيسي

67 - ثريا محمد حلمى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    3461 قيد فى 06-04-2008 برقم ايداع    380 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

68 - سعد ابراهيم بيومي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم    9044 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع    3597 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

69 - سعد ابراهيم بيومي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم    9044 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    7367 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي الخر/ الحي 12 

مجمع على الدين محل /46 مبنى ب  بنشاط بيع ملبس جاهزة مع الغاؤه

70 - سعد ابراهيم بيومي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم    9044 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    197 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان/ محل 45 

بالدور الول مجمع على الدين مبنى ب الحى 12 -

71 - سعد ابراهيم بيومي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم    9044 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    197 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي الخر/ الحي 12 

مجمع على الدين محل /46 مبنى ب  بنشاط بيع ملبس جاهزة مع الغاؤه

72 - سعد ابراهيم بيومي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم    9044 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    197 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي/ محل50-دور 

ارضى-طيبة جراند مول ق65/3,

73 - سعد على صبره نقيره تاجر فرد سبق قيده برقم    21448 قيد فى 24-11-2014 برقم ايداع    3517 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل رقم20 

بالقطعة رقم 1811/4 المحور المركزى سنتر فراج التجارى

74 - على حسانين محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    32674 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان القطعة 

المحصورة بين مدخل زايد3و4 الممشى السياحى بفيليون بارك محل COURT1 ZONE1-9 بنشاط محل 

فطير بسمة تجارية فطير اصيل

75 - على حسانين محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    32674 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان القطعة 

المحصورة بين مدخل زايد3و4 الممشى السياحى بفيليون بارك محل رقم CP4 ZONE1 بنشاط كافيه بسمة 

تجارية ايل كافيه

76 - على حسانين محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    32674 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان القطعة 

المحصورة بين مدخل زايد3و4 الممشى السياحى بفيليون بارك محل  CP3 ZONE1 بنشاط مطعم مشويات 

بسمة تجارية مشويات القرموطى
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77 - مريم مصطفى محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    37267 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

1223 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل 48 سنتر 

المدينة التجارى الدور2 الحى 4

78 - محمد عاطف محمد محمد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    28433 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع    

480 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 54/3 

عمارات مصر للتعمير مساكن شيراتون

79 - محمد عاطف محمد محمد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    28433 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع    

480 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ شارع القنال 

متفرع من ميدان سواريس امام نادى المعادى

80 - رشا سامى عبدالعزيز شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    29242 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع    

2607 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/المنطقة 

الصناعية الثالثة مجمع المتحدون الوحدة رقم30 اكتوبر ثانى

81 - محمد حمدى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39286 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    

 G19 8962 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / محل

دور اول مكرر المول التجارى ق 8 قطاع أ عمارات السكان الجتماعى منطقة 800 فدان

82 - محمد حمدى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39286 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    

8962 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / وحده G7 دور 

منخفض مول الحسن حدائق اكتوبر

83 - محمد سعد عطية رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    19816 قيد فى 14-01-2014 برقم ايداع    115 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / عقار رقم 9 الحى 6 

محل 2 دور ارضى المستقبل جروب قسم ثان بنشاط جزارة بسمة تجارية جزارة الفيوم

84 - عبدالوهاب محمد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم    22725 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع    

2433 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مدينة 

الفردوس مول العيسوى عفار7 قطعة2 بلوك)خ2(

85 - كريم طارق حسين صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    27528 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    4223 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محل6 بالدور 

الرضى مشروع الردنية مول الحى1 المرحلة الثانية

86 - عبدالرحمن محمد عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33098 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع    

1429 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مدينة 

الفردوس سنتر سيتى مول محل3خ الدور الول

87 - كريم صابر محمد عبده حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    39135 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

8297 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/الحى2 مج1 

عقار38 شارع مدرسة جيل2000 سيتى مول

88 - محمد السيد احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    6043 قيد فى 30-05-2004 برقم ايداع    753 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/قطعة1385 الحى4 

مج6 شارع خامس الخلفاء الراشدين

89 - احمد سيد محمدى عبدالمعبود تاجر فرد سبق قيده برقم    19511 قيد فى 19-11-2013 برقم ايداع    

3782 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ح6 منطقة6 

صنية الواحات الربوة5 عمارة246

90 - على صابر مرزوق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    31427 قيد فى 27-05-2019 برقم ايداع    

2395 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/اضافة عربة 

طعام بالمنطقة شارع17 بين قطعة39أ والقطعة 333 صناعية اولى

91 - صلح فتحى حنفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    33718 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

4327 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ مجمع 

المريكية برج 5 محل 8 وتم الغاؤه
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92 - صلح فتحى حنفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    33718 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

3849 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ مجمع 

المريكية برج 5 محل 8 مع الغائه

93 - صلح فتحى حنفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    33718 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

3849 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان المحل الرئيسي/ 

الحى السابع مركز هنيده برج رقم 1 محل 22

94 - اسماعيل عبدالفتاح على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    17702 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع    

2640 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / المبنى التجارى 3

أ منطقة الخدمات بقرية ليجاندا مدينة الشيخ زايد مج 1 ح 2 الدور 2

95 - ليديا سرى ميصانيل بحر تاجر فرد سبق قيده برقم    29980 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع    4576 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 73  كمال الشناوى 

المنطقه السياحيه السادسه

96 - احمد عبدالعزيز محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    33122 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

1490 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مكتب رقم4 

عقار403 مدينة الفردوس

97 - يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    10885 قيد فى 27-08-2009 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسى الخر بالعنوان/ 

الحى 13 مج4 عمارة 55 محل 5 بنشاط منظفات وادوات منزلية

98 - يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    10885 قيد فى 27-08-2009 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء محل رئيسى اخر بالعنوان 

الحى 13 مج4 عمارة 55 محل 4 بنشاط سوبر ماركت

99 - نوال سالم خمار سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    11253 قيد فى 23-11-2009 برقم ايداع    2037 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل 24 مجمع على 

الدين ليلة القدر مبنى ب

100 - ايمن بدرخان على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    22588 قيد فى 22-06-2015 برقم ايداع    

2126 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / 59 التوسعات 

الشمالية - 60 عمارة

101 - ابوالسعود محمد حسب النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    12919 قيد فى 13-07-2010 برقم ايداع    

2326 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ 12 ح فهمى

102 - احمد فاروق فهمى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17750 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع    

2741 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسى الخر بالعنوان/  

وادى الرشراش جبل الصف

103 - احمد فاروق فهمى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17750 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع    

1000010 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

104 - احمد عبدالتواب كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    34762 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    579 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/مكتب بالعقار172 

الحى5 مج2 الشيخ زايد

105 - اشرف السيد السيد شكر تاجر فرد سبق قيده برقم    13030 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع    2491 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الوحده الصناعيه رقم 10 

, 22  مبنى 4  مجمع المل الصناعى الدور الرضى المنطقه الصناعيه  الثالثه
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النشاط

1 - عبدالناصر حسين معوض عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  26075 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع    

761وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / جمع ونقل المخلفات غير الخطره 

واعادة تدوير المخلفات ) كرتون - بلستيك - اخشاب (

2 - احمد اسامه احمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  29623 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع    

3636وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ الستيراد

3 - احمد محمد على شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  32690 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    300وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة ورق تصوير وكشاكيل جملة

4 - حسن عبدالحميد حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  38347 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    

5462وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية )ماعدا توريد 

الكمبيوتر ومستلزماته( ومقاولت عمومية

5 - مجدى محسن محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  39201 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع    

8626وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العماله ( وتوصيل الطلبات والدليفرى

6 - محمد عبدالسيد حمزة هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  39256 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    8823

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصدير واستراد )فيما عدا الفقرة36 من المجموعة 6و19( 

وتوكيلت تجارية )معدات  والت هندسية ومواد تعدينية ومعادن وكيماويات صناعية عضوية وغيرعضوية 

واحماض وكيماويات مطاط ومواد بالمرة وعوامل مساعدة كيماويات للمبيدات والمبيدات وخامات بلستيك واسمدة 

والبيع والتجار في المبيدات للفات الزراعية والسمدة والمخصبات الزراعية وتصنيع بلستيك وتصنيع معجون 

بلستيك.

7 - ابراهيم عمر محمود ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  13765 قيد فى 02-11-2010 برقم ايداع    

3602وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ مكتب نقل عمال ورحلت داخلية دون 

القيام باعمال شركات السياحة

8 - طلل احمد حسن هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  18512 قيد فى 12-03-2013 برقم ايداع    777وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية)فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة(

9 - حسنى ابراهيم عبدالراضى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22216 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع    

1319وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بقاله

10 - فتحى عبدالحميد عفيفى عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  30627 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    

30وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/بيع وتوزيع جولف كارت واسكوتر وعجل 

كهرباء بالعمولة

11 - مصطفى السيد عبدالجواد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  34593 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    

101وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اقامة وادارة وتصنيع الملبس وتطريز 

الملبس بكافة انواعها

12 - رمزى سعد محمد شتا تاجر فرد سبق قيده برقم  23868 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    591وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد ادوات كهربائيه ومستلزمات مصانع

13 - حسن فرج ميزار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26772 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع    2123وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع اجهزه كهربائيه

14 - عمرو عادل احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32466 قيد فى 15-12-2019 برقم ايداع    5445وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عامة

15 - عاطف ابراهيم صوص ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  39226 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

8720وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مقاولت عامة وتوريدات عمومية)فيما 

عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(
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16 - محمد سمير خليل عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  39245 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

8790وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / توريدات عموميه وتجارة مهمات 

المن الصناعى  ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (

17 - رغده عماد عبدالصادق عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  39258 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

8834وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مقاولت وتوريدات عموميه

18 - هيام مسعد محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  28443 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع    502

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريدات عمومية الى النشاط الصلى توريد 

مستلزمات كمبيوتر هارد سوفت وير وتوريد الكابلت المنظمة)فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة(موافقة امنية رقم459 

لسنة2022

19 - احمد اسامه احمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  29623 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع    

3636وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريدات عمومية ومقاولت 

عامة ودعاية واعلن خدمات تسويقية والستيراد وتوريدات المن الصناعى والصحة المهنية واستشارات وخدمات 

انتاجية)فيما عدا النترنت واصدار الصحف والمجلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة(بموجب موافقة امنية 

رقم363 فى2018/12/31

20 - احمد اسامه احمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  29623 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع    

3636وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريدات عمومية ومقاولت 

عامة ودعاية واعلن خدمات تسويقية والستيراد وتوريدات المن الصناعى والصحة المهنية واستشارات وخدمات 

انتاجية)فيما عدا النترنت واصدار الصحف والمجلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة(بموجب موافقة امنية 

رقم363 فى2018/12/31

21 - اشرف احمد فؤاد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  30727 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع    301

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة الثاث

22 - علء صلح فارس الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  33184 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع    1751

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تجارة الكيماويات التى تستخدم فى صناعة 

المنظفات وغسل وتنظيف خطوط النتاج

23 - ياسر محمد النبوى البكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  22826 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع    2636

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/بيع شنط حريمى ومنتجات جلدية 

وكوتشى

24 - نبيل فرج ا داود تاجر فرد سبق قيده برقم  22840 قيد فى 16-08-2015 برقم ايداع    2667وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/بيع سجاير

25 - بسنت هشام شحاته العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  30406 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    5057

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/صنع منتجات خشبية اخرى

26 - ايات ا فرج مصطفى السيد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  36906 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

7249وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مكتبة

27 - عبدالعزيز محمد مصطفى البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  19184 قيد فى 01-09-2013 برقم ايداع    

2127وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح انشاط/ توريدات عمومية ماعدا توريد 

الكمبيوتر ومستلزماته وماعدا توريد العمالة

28 - ابراهيم مصطفى عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  24924 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع    

3083وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة قطع غيار السيارات 

وخدمة وصيانة السيارات

29 - رأفت عبد المجيد محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  36260 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

5189وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستثمار العقارى

30 - اصبح جنيدى ميتال تاجر فرد سبق قيده برقم  26346 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع    2041وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تصنيع باب وشباك الوميتال
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31 - مجدى فوزى شفيق غورس تاجر فرد سبق قيده برقم  34201 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    5338

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/لف مواتير

32 - سالم محمد كامل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  35796 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    3823وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع اثاث خشبى والتصدير

33 - نجوان محمد عطيه عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  38438 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    5842

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/عصائر طبيعية ومشروبات مثلجة

34 - احمد عادل اسماعيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  30774 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع    403

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد قطع غيار المصانع وايجار وتأجير 

معدات النقل والوناش وتوريد وتركيب التركيبات المعدنية

35 - سعد ابراهيم بيومي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  9044 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    197وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ تجارة وزيوت وقطع غيار وصيانة سيارات

36 - سعد ابراهيم بيومي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  9044 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    7367وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع ملبس جاهزة

37 - جيهان حسن محمد ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  15653 قيد فى 10-08-2011 برقم ايداع    

4117وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامه

38 - سعد على صبره نقيره تاجر فرد سبق قيده برقم  21448 قيد فى 24-11-2014 برقم ايداع    3517وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/سوبر ماركت

39 - هشام محمد ابوالمعاطى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24483 قيد فى 16-05-2016 برقم ايداع    

1992وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته وتوريد العمالة(

40 - محمد سيد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  25562 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع    4930وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تسويق عقارى

41 - على حسانين محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  32674 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    254

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشطة التية خاصة بالفروع / محل فطائر و محل 

مشويات و كافيه

42 - ميلد ناجح رمزى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  39251 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    8809

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة حدايد وبويات

43 - يس احمد يس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18773 قيد فى 07-05-2013 برقم ايداع    1306وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/الستثمار والتطوير العقارى والصناعى

44 - صلح جابر عبدالعزيز عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  24933 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع    

3100وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تشطيبات وديكور واستثمار 

عقارى ومقاولت عمومية

45 - محمد سمير محمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  30216 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع    5161

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ادارة ملهى اطفال وكافيتريا

46 - اسماعيل عبدالفتاح على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17702 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع    

2640وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ دعايه واعلن وتسويق الكترونى 

وتنظيم معارض ) فيماعدا توريد العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والمجموعه 19 والمجموعه 6 من الفقره 36 بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( بموجب موافقه امنيه رقم 

517 لسنة 2022

47 - جمال رسمى عبدالغنى جمال تاجر فرد سبق قيده برقم  23281 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    

3623وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح النشاط استثمار وتسويق عقارى

48 - بكر محمد بكر درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27772 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع    3921وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  موافقة امنية رقم540 لسنة2022 )فيما عدا الملبس العسكرية 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة(
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49 - خالد احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5399 قيد فى 10-09-2003 برقم ايداع    1108وفى تاريخ  

26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تاجير سيارات لحساب الغير وايجار سيارات 

لحساب الغير ومتعهد نقل عمال بالداخل

50 - عماد جميل جيد )ابى سيفين للتجارة والتوريدات( تاجر فرد سبق قيده برقم  9305 قيد فى 2007-04-23 

برقم ايداع    635وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/الستيراد

51 - انسان سعيد محمود سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  29322 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع    2830

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تشكيل معادن

52 - محمد رجب بدران هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  39296 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    9022

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ محل بيع معروضات وجبات جاهزة

53 - محمد جمال ابوطالب عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  36865 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

7123وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تسويق الكترونى وبرامج وحلول وتقنية 

وبرمجة بموجب موافقة امنية رقم398 لسنة2022

54 - محمد عطيه عبدالجواد رزيق تاجر فرد سبق قيده برقم  27486 قيد فى 17-09-2017 برقم ايداع    

4118وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريدات عمومية ومقاولت 

عامة)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(

55 - محمد لطفى محمد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  27965 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    4412

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريد وتصدير الخضراوات والفاكهة 

بالجملة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29623 وتم ايداعه بتاريخ   

30-07-2018  برقم ايداع 3,636.000 الى : اصبحت السمة/ يونيكا للستيراد

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39252 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 8,813.000 الى : ايه مجدى احمد البهنيهى

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39252 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 8,813.000 الى : انفنتى للدعايه والعلن

4 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39256 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 8,823.000 الى : محمد عبدالسيد حمزة هارون

5 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39256 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 8,823.000 الى : كيمتيرا

6 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25130 وتم ايداعه بتاريخ   

26-09-2016  برقم ايداع 4,048.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/مؤسسة الينوفورم

7 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23868 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2016  برقم ايداع 591.000 الى : ايجل للتوريدات

8 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28149 وتم ايداعه بتاريخ   

18-12-2017  برقم ايداع 4,975.000 الى : اضافة السمة التجارية/بيور وايت للمنظفات

9 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39226 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2022  برقم ايداع 8,720.000 الى : اضافة السمة التجارية/المحبة للتجارة والمقاولت والستثمار 

العقارى

10 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39245 وتم ايداعه 

  Samra    بتاريخ   30-11-2022  برقم ايداع 8,790.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / سمره

للتوريدات العموميه وتجارة مهمات المن الصناعى

11 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12498 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2010  برقم ايداع 1,684.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / النخيل الخضر الزراعيه

12 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29623 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-07-2018  برقم ايداع 3,636.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/يونيكا للستشارات 

والخدمات والستيراد

13 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30727 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-01-2019  برقم ايداع 301.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ميلر روسيتى للثاث

14 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36723 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2021  برقم ايداع 6,659.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/مؤسسة جراند لللموتال 

والجرانيت

15 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22826 وتم ايداعه 

Yasso بتاريخ   11-08-2015  برقم ايداع 2,636.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ياسو

16 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19184 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-09-2013  برقم ايداع 2,127.000 الى : اصبحت السمة/ اوماس للتوريدات العمومية

17 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24924 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2016  برقم ايداع 3,083.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/مركز أوتوجين

18 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18619 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2013  برقم ايداع 970.000 الى : اصبحت السمة التجارية / بقالة البدر 3

19 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9044 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2007  برقم ايداع 197.000 الى : اصبحت/ مورانو لتجارة الزيوت وصيانة السيارات
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20 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21448 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-11-2014  برقم ايداع 3,517.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/السعادة

21 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25562 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2016  برقم ايداع 4,930.000 الى : اصبحت السمة التجارية / ليف للتسويق العقارى

22 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39251 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2022  برقم ايداع 8,809.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/المانة

23 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38812 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-10-2022  برقم ايداع 7,118.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/كاربت شوب

24 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38909 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2022  برقم ايداع 7,527.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/Citex.ai سيتاكس اى

25 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39152 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2022  برقم ايداع 8,389.000 الى : اصبح السم التجارى / سعودى اكسبريس للمواد الغذائية

26 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27486 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-09-2017  برقم ايداع 4,118.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/النجاز للتوريدات 

العمومية والمقاولت العامة

27 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27965 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2017  برقم ايداع 4,412.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/مؤسسة الهبه لتوريد 

وتصدير الخضروات والفاكهةة بالجملة

الشخاص

1 - محمد عبدالسيد حمزه هارون  مدير فرع المقيد برقم قيد   39256 وتم ايداعه بتاريخ  01-12-2022 برقم 

ايداع    8823تم التأشير فى تاريخ   01-12-2022   بــ  

2 - يحيى عبد العزيز احمد صلح  مدير فرع المقيد برقم قيد   39326 وتم ايداعه بتاريخ  12-12-2022 برقم 

ايداع    9195تم التأشير فى تاريخ   12-12-2022   بــ  

3 - سليمان عطية سليمان حسن الزهيرى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   39352 وتم ايداعه بتاريخ  

15-12-2022 برقم ايداع    9372تم التأشير فى تاريخ   15-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - عمرو مصطفى هاشم وريكه   شركة سبق قيدها برقم    34088 قيدت فى 21-10-2020 برقم ايداع   

4986 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه

2 - سالى ممدوح وشريكتها سمر محمود   شركة سبق قيدها برقم    14354 قيدت فى 16-01-2011 برقم 

ايداع   225 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف 

كافة حقوقه

3 - نادى محمود عبدالمقصود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    3258 قيدت فى 19-08-2000 برقم ايداع   

863 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه للوفاه واستلم كل طرف كافة حقوقه

4 - دعاء سعد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    23159 قيدت فى 19-10-2015 برقم ايداع   3349 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه

5 - نادي محمود عبد المقصود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    3258 قيدت فى 25-05-2002 برقم ايداع   

336 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء المركز العام

6 - خالد سيد عبدالرءوف وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    31052 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع   

1251 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

7 - نبيل توفيق و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    5779 قيدت فى 06-03-2004 برقم ايداع   261 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه

8 - احمد عبدالحكيم عباس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    29348 قيدت فى 11-06-2018 برقم ايداع   

2911 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركةواستلم كل شريك كافة 

حقوقه

9 - هيلثى فوود   شركة سبق قيدها برقم    29693 قيدت فى 02-06-2021 برقم ايداع   2982 وفى تاريخ  

13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل شرك كافه حقوقه

10 - اصبح اسم الشركة ياسر محمد صابر سرور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29693 قيدت فى 

07-08-2018 برقم ايداع   3762 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ 

الشركة واستلم كل شرك كافه حقوقه

11 - ياسر محمد صابر سرور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29693 قيدت فى 02-06-2021 برقم ايداع   

2982 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل شرك كافه 

حقوقه

12 - نادية ادهم شعبان توقه وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    14834 قيدت فى 16-03-2011 برقم ايداع   

982 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

13 - اشرف ابو حطب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15599 قيدت فى 25-07-2011 برقم ايداع   

4011 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه.

14 - خالد عبدالفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    12017 قيدت فى 28-03-2010 برقم ايداع   989 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه

15 - نبيل سمير حبيب وشريكه عادل وهبه   شركة سبق قيدها برقم    35494 قيدت فى 01-06-2021 برقم 

ايداع   2953 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف 

كافة حقوقه.

16 - محمد كمال محمد القاضى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    21809 قيدت فى 04-02-2015 برقم 

ايداع   323 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف 

كافة حقوقه
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17 - احمد خالد زكى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    28214 قيدت فى 26-12-2017 برقم ايداع   5133 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

18 - تامر وحش وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    30930 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع   888 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة

19 - نسمه مصطفى محمود عبدالجواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    32988 قيدت فى 2020-02-20 

برقم ايداع   1128 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل 

طرف كافة حقوقه

20 - احمد مجدى محمد فتحى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    34135 قيدت فى 27-10-2020 برقم ايداع   

5147 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه

21 - وليد محمد محمود احمد زغلول وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    36003 قيدت فى 2021-08-24 

برقم ايداع   4419 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف 

كافة حقوقه

22 - ممدوح محمد مصطفى الشريف وشركاه ) جاما باك للطباعة والتغليف (   شركة سبق قيدها برقم    1553 

قيدت فى 24-11-1997 برقم ايداع   1280 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد 

) HTM ( لندماج الشركه فى شركة اتش تي ام لصناعة وتحويل الورق

23 - سامح عاشور محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    26664 قيدت فى 24-02-2022 برقم ايداع   

1479 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

24 - شركة مصر الخليج لصناعة البلستيك   شركة سبق قيدها برقم    26664 قيدت فى 24-02-2022 برقم 

ايداع   1479 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

25 - طارق احمد شوقى محمود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    28390 قيدت فى 21-01-2018 برقم 

ايداع   370 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة

26 - محفوظ عبدالحميد مصطفى وشركاه لتجارة النجف بالقطاعى   شركة سبق قيدها برقم    21052 قيدت فى 

28-08-2014 برقم ايداع   2624 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ 

الشركة

27 - محمد ابراهيم الدسوقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    34240 قيدت فى 11-11-2020 برقم ايداع   

5490 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه.

28 - احمد محمود حسنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    34287 قيدت فى 19-11-2020 برقم ايداع   

5657 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة

29 - أصبحت  كرم عبد العاطى تميم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    37677 قيدت فى 2022-04-13 

برقم ايداع   2796 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

30 - اشرف السعيد احمد الشافعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    19756 قيدت فى 01-01-2014 برقم 

ايداع   4 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافه حوقه

31 - جمال السيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    35073 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع   

1544 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسح الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

32 - محمد حماده على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    17867 قيدت فى 11-11-2012 برقم ايداع   

2862 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة

33 - رائد رضا سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30726 قيدت فى 17-01-2019 برقم ايداع   

293 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة

34 - محمد السعيد محمد نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    37628 قيدت فى 05-04-2022 برقم ايداع   

2610 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة
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رأس المال

1 - اصبح محمد خطيب حسين على وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     29525 قيدت فى 12-07-2018 برقم 

ايداع    3344وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - المعتصم بال سمحى حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     28961 قيدت فى 25-10-2007 برقم ايداع    

713وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

3 - عطيه محمد عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     22975 قيدت فى 07-09-2015 برقم ايداع    2942

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  450,000.000

4 - على عبدالباقى عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30039 قيدت فى 08-10-2018 برقم ايداع    

4727وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

5 - اشرف عبدالرحيم عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24917 قيدت فى 16-08-2016 برقم ايداع    

6971وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

6 - اصبح اسم الشركة/احمد ابرهيم محمد عبدالغنى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     34077 قيدت فى 

20-10-2020 برقم ايداع    4953وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

80,000.000

7 - تعديل اسم الشركة لتصبح  حسن على عبدالحكم محمد على ومحمد طاهر عبده محمد جميل شركة سبق قيدها 

برقم     23498 قيدت فى 10-12-2015 برقم ايداع    4066وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,250,000.000

8 - عادل محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     37545 قيدت فى 08-04-2018 برقم ايداع    7033وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,500,000.000

9 - اصبح السم التجارى للشركة/اشرف محمد على عسكر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26056 قيدت فى 

16-02-2017 برقم ايداع    724وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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العناوين

1 - المعتصم بال سمحى حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     28961 قيدت فى 25-10-2007 برقم ايداع    

713وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة السنتر التجارى حى الشجار

2 - المعتصم بال سمحى حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     28961 قيدت فى 25-10-2007 برقم ايداع    

713وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الكيلو 74 طريق اسيوط الغربى - 

منشاة الجمال ملك / المعتصم بال سمحى حسين ابوبكر

3 - على محمد البيومى قطب متولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14255 قيدت فى 06-01-2011 برقم 

ايداع    84وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيان العنوان ليصبح/

طريق المريوطية بجوار كوبرى المثلث سقارة بملك/على محمد البيومى قطب

4 - مدحت عبدالشهيد عبدالرحمن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     18024 قيدت فى 09-12-2012 برقم 

ايداع    3148وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ مول 

A المعز وحدة 14 مبنى

5 - مدحت عبدالشهيد عبدالرحمن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     18024 قيدت فى 09-12-2012 برقم 

ايداع    3148وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ شقة 4 

بالدور بعد الرضى عقار 262 شارع الجيش - حدائق الهرام

6 - على عبدالباقى عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30039 قيدت فى 08-10-2018 برقم ايداع    

4727وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ عقار رقم 98 شارع 

2 مج 1 ح 3

7 - اصبح اسم الشركة على رجائى على مصطفى وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     22806 قيدت فى 

09-08-2015 برقم ايداع    2597وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ المنطقة الصناعية السادسة مخازن الشباب قطعة 510

8 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

محل رقم   11 العقار رقم 8  المجاوره الثانيه الحى الثالث عشر الشيخ زايد بنشاط / سوبر ماركت

9 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

محل رقم 4 العقار رقم 6   المجاوره الرابعه  الحى الثالث عشر الشيخ زايد بنشاط / سوبر ماركت

10 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

محل رقم  4 العقار رقم 67  المجاوره الثالثه  الحى الثالث عشر الشيخ زايد بنشاط / موبيلت

11 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم  10 , 11  

العقار رقم 67  المجاوره الثالثه  الحى الثالثه  عشر الشيخ زايد

12 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

الوحده الداريه رقم 2 بالعقار رقم 78 المجاوره الثالثه الحى الثالث عشر الشيخ زايد بنشاط / مركز طبى
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13 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

محل رقم 10 العقار رقم 8  المجاوره الثانيه الحى الثالث عشر الشيخ زايد بنشاط / سوبر ماركت

14 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

محل رقم 6  العقار رقم  6  المجاوره الرابعه  الحى الثالث عشر الشيخ زايد بنشاط / بيع منظفات وادوات منزليه

15 - اصبح اسم الشركة محمد امين عبدالحميد وايمان محمد فهيم شركة سبق قيدها برقم     19174 قيدت فى 

26-08-2013 برقم ايداع    2102وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان / 2 شارع عبدا عفيفى جسر الكنيسة المنيب

16 - اشرف عبدالرحيم عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24917 قيدت فى 16-08-2016 برقم 

ايداع    6971وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ 

الواحات البحرية بعد نقطة ك 260 طريق القاهرة - الواحات

17 - احمد محمد محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14112 قيدت فى 22-12-2010 برقم 

ايداع    4139وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ شارع 

الجندى متفرع من شارع المجارى منطقة 1000 فدان - ك 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوى ابورواش

18 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح/احمد محمد فتح الباب زينهم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

27708 قيدت فى 17-10-2017 برقم ايداع    3771وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل مقر الشركة ليصبح/مكتب ادارى رقم214 مول اجياد فيو المحور المركزى

19 - اصبح اسم الشركة جمال فتحي محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     7778 قيدت فى 2005-12-27 

برقم ايداع    2085وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ 

امتداد المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه 329

20 - شركة عبر الخليج للبلستيك PAN GULF PLASTICS شركة سبق قيدها برقم     36279 قيدت فى 

28-09-2021 برقم ايداع    5232وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع بالعنوان/  قطعة 199 المنطقة الصناعية الثانية

21 - سامح عاشور محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26664 قيدت فى 24-04-2017 برقم ايداع    

1683وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن فى قطعة 216 

امتداد المنطقة الصناعية الثالثة

22 - احمد مبروك احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18895 قيدت فى 30-05-2013 برقم ايداع    

1546وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ قطعة رقم15 محور 

خدمى اول المنطقة الصناعية الثالثة

23 - شركه احمد ابو الفتوح مأمون سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     39453 قيدت فى 2021-03-22 

برقم ايداع    2143وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تعديل العنوان 

ليصبح / 44 المحور المركزى - مول السرايا - دور ارضى منخفض -مدخل 2 الشيخ زايد

24 - شركة الشافعى للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم     22244 قيدت فى 30-04-2015 برقم ايداع    

1368وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع بالعنوان/ وادى 

النطرون الرست هاوس خلف معهد معاونى الشرطة

25 - شركة الشافعى للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم     22244 قيدت فى 30-04-2015 برقم ايداع    

1368وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع بالعنوان/ ناحية القرية 

الرابعة - الجهاد
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26 - ورثة محمد عبدا عبدالعزيز شركة سبق قيدها برقم     35946 قيدت فى 16-08-2021 برقم ايداع    

4255وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل رقم 20 

قطعة رقم 27/2 مول السراء بلزا المحور المركزى

27 - ورثة محمد عبدا عبدالعزيز شركة سبق قيدها برقم     35946 قيدت فى 16-08-2021 برقم ايداع    

4255وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ 29 ش يثرب 

ناصية الحسين

28 - محمد فرج وشريكه احمد عبدالوارث شركة سبق قيدها برقم     38266 قيدت فى 03-08-2022 برقم 

ايداع    5241وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ محل 

بالعقار رقم 18 شارع المساحة

29 - اصبح السم التجارى للشركة/اشرف محمد على عسكر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26056 قيدت 

فى 16-02-2017 برقم ايداع    724وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح العنوان/ميدان ليلة القدر مجمع على الدين مبنى ب محل41
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النشاط

1 - عبدالهادى عبدالهادى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     28889 قيدت فى 27-03-2018 برقم ايداع    

1699 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/الستيراد

2 - ايمن احمد عبدا شرقاوى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     36518 قيدت فى 01-11-2021 برقم ايداع    

6002 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ التطوير والستثمار العقارى 

والتسويق العقارى والمقاولت العامة واعمال اللكتروميكانيك واعمال الكهرباء والصيانة والتشغيل.

3 - على عبدالباقى عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30039 قيدت فى 08-10-2018 برقم ايداع    

4727 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح     اضافة نشاط : الستيراد والتصدير ) فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19  (

GHATAY FOR COMMERCIAL- 4 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 09-06-2019 برقم ايداع    2471 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق 

والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  

اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا 

للحكام القانون واللئحة التنفيذية

GHATAY FOR COMMERCIAL- 5 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 03-09-2019 برقم ايداع    3650 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق 

والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  

اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا 

للحكام القانون واللئحة التنفيذية
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13 - احمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27155 قيدت فى 24-07-2017 برقم ايداع    3156 

وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تمت الموافقة على تجديد السجل بموجب الموافقة المنية 

رقم 518 لسنة 2022 )النتاج الفنى والدعاية والعلن والطباعه( فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة.

14 - احمد صلح احمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28753 قيدت فى 12-03-2018 برقم 

ايداع    1379 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح : تصنيع لدى 

الغير الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمستلزمات 

الطبية والمحاليل الطبية وإضافات العلف والبريمكسات والعشاب الطبية والغذية الطبية وتجارة وتوزيع 

الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية 

والمحاليل الطبية وإضافات العلف والبريمكسات والعشاب الطبية والغذية الطبية وإنهاء إجراءات تسجيل 

الدوية والمستحضرات الطبية وإضافات العلف لدى الجهات المختصة والتوكيلت التجارية .

GHATAY FOR COMMERCIAL- 6 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    4180 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق 

والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  

اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا 

للحكام القانون واللئحة التنفيذية

GHATAY FOR COMMERCIAL- 7 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    4181 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق 

والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  

اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا 

للحكام القانون واللئحة التنفيذية
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8 - اصبح اسم الشركه / د. محمد رشدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14825 قيدت فى 2011-03-16 

برقم ايداع    972 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/الستيراد والتصدير

9 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     38308 قيدت فى 2022-08-09 

برقم ايداع    5357 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشطه التاليه خاصه بالفروع 

/ موبيلت-سوبر ماركت-بيع منظفات وادوات منزليه-مركز طبى

10 - اشرف عبدالرحيم عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24917 قيدت فى 16-08-2016 برقم 

ايداع    6971 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صبح النشاط/ تقديم الدراسات 

والستشارات العلمية والدارية لسيما فى مجال الري الحديث والستصلح والزراعة وتجهيز وايجار وتاجير وبيع 

وشراء الراضى واعداد وتركيب وتوريد وصيانه واحلل معدات واجهزة وشبكات الرى الحديث خاصة التى تعمل 

بالمواسير البولى اثيلين والتجارة والتوريدات العامة )ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزمات( وتصنيع المستلزمات 

الزراعية الحديثة من صوبات )بيوت زراعية محمية( واجهزة ومعدات الرى خاصة الرى المحورى والستيراد

11 - احمد ابراهيم احمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6103 قيدت فى 19-06-2004 برقم ايداع    

863 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بيع وصيانة اجهزة الكمبيوتر واعطاء دورات تدريبية 

فى تعليم الكمبيوتر)فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة والنترنت(بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

بموجب موافقة امنية رقم484 لسنة2022

12 - اصبح اسم الشركة/ احمد مجدى محمد فتحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     32710 قيدت فى 

16-01-2020 برقم ايداع    351 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ اعمال الديكور 

والتصميمات الداخلية وتوريد جميع مستلزمات الديكور

15 - شركه احمد ابو الفتوح مأمون سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     39453 قيدت فى 2021-03-22 

برقم ايداع    2143 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح / المقاولت 

والتوريدات العموميه فيما عدا النت وتوريد العماله وقطع غيار مواسير المياه البلستيكيه والتصنيع لدى الغير

16 - تعديل اسم الشركة لتصبح  حسن على عبدالحكم محمد على ومحمد طاهر عبده محمد جميل شركة سبق قيدها 

برقم     23498 قيدت فى 10-12-2015 برقم ايداع    4066 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط/ الستيراد

17 - على بيومى و شريكته شركة سبق قيدها برقم     36797 قيدت فى 09-12-2021 برقم ايداع    6931 

وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / استيراد وتصدير الخامات والماكينات 

الخاصة بالطباعة ومستلزماتها وتقديم خدمات الصيانة لماكينات الطباعة بمختلف انواعها وملحقاتها ولكافة 

الماكينات والجهزة التى تقوم الشركة ببيعها وتسويقها وتجارة وتوزيع خامات الطباعة وماكينات الطباعة وقطع 

غيارها ومستلزماتهم فيما هو مسموح به قانونيا والبيع بالجل لكافه المنتجات التى تقوم ببيعها وتسويقها والتوكيلت 

التجارية )فيما عدا المجموعة 19 والفقرة36 من المجموعة 6(

18 - تعديل اسم الشركة ليصبح/اسماعيل محمد بيومى وشريكه/محمد محمود عمر خطاب شركة سبق قيدها برقم     

4045 قيدت فى 08-10-2001 برقم ايداع    1121 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل النشاط ليصبح/بيع الطلمبات والولعات والغليات ولوازمهم والتوريدات العمومية بجميع انحاء الجمهورية)

فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة(

19 - جمال محمد طاهر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     35049 قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع    

1448 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تجارة وتوزيع المواد الغذائية
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الكيان القانونى

1 - عبدالكريم مسعد محمد جاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29053 قيدت فى 22-04-2018 برقم ايداع    

2139 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعديل اسم الشركة ليصبح عاصم محمود احمد متولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12248 قيدت فى 

26-04-2010 برقم ايداع    1327 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

GHATAY FOR COMMERCIAL- 3 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 09-06-2019 برقم ايداع    2471 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة مساهمة

GHATAY FOR COMMERCIAL- 4 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 03-09-2019 برقم ايداع    3650 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة مساهمة

GHATAY FOR COMMERCIAL- 5 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    4180 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة مساهمة

GHATAY FOR COMMERCIAL- 6 - اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

EVGINEERING INVESTMENTS  شركه مساهمه مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق 

قيدها برقم     31453 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    4181 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة مساهمة

7 - منى حمزة عثمان احمد وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم     25828 قيدت فى 15-01-2017 برقم ايداع    

217 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - تعديل اسم الشركة لتصبح  حسن على عبدالحكم محمد على ومحمد طاهر عبده محمد جميل شركة سبق قيدها 

برقم     23498 قيدت فى 10-12-2015 برقم ايداع    4066 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39248   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-2022 برقم ايداع    8794 الى   طارق جمال محمد ابراهيم وشركاه

2 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31453   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-06-2019 برقم ايداع    2471 الى   اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه 

GHATAY FOR COMMERCIAL- EVGINEERING INVESTMENTS شركه مساهمه مؤسسه 

وفقا لحكام القانون المصري

3 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31453   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-10-2019 برقم ايداع    4181 الى   اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه 

GHATAY FOR COMMERCIAL- EVGINEERING INVESTMENTS شركه مساهمه مؤسسه 

وفقا لحكام القانون المصري

4 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31453   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-09-2019 برقم ايداع    3650 الى   اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه 

GHATAY FOR COMMERCIAL- EVGINEERING INVESTMENTS شركه مساهمه مؤسسه 

وفقا لحكام القانون المصري

5 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31453   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-10-2019 برقم ايداع    4180 الى   اصبح/ غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه 

GHATAY FOR COMMERCIAL- EVGINEERING INVESTMENTS شركه مساهمه مؤسسه 

وفقا لحكام القانون المصري

6 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28409   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-01-2018 برقم ايداع    429 الى   اصبح اسم الشركه / حسام حمدى عبدالستار وشريكته

7 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35560   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-06-2021 برقم ايداع    3150 الى   اصبح اسم الشركة/ حميدة شرف الدين وشريكها ) 

)New Street  نيوستريت

8 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8162   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2006 برقم ايداع    684 الى   اصبح اسم الشركة / خالد جابر خميس على وشريكته

9 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27708   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-10-2017 برقم ايداع    3771 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح/احمد محمد فتح 

الباب زينهم وشركاه

10 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39343   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    9331 الى   كمال عزت واحمد عزت وشركاهم

11 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28857   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-03-2018 برقم ايداع    1606 الى   اصبح/ موسى على السيد موسى وشركائه

12 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34077   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-10-2020 برقم ايداع    4953 الى   اصبح اسم الشركة/احمد ابرهيم محمد عبدالغنى وشركائه

13 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32710   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-01-2020 برقم ايداع    351 الى   اصبح اسم الشركة/ احمد مجدى محمد فتحى وشركاه
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14 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32493   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2019 برقم ايداع    5520 الى   اصبح اسم الشركة / ايهاب مختار وشريكه

15 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26397   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-03-2017 برقم ايداع    3057 الى   اصبح اسم الشركة/ شريف البدراوى ومحمد ربيع 

وشركاءهم

16 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4045   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-10-2001 برقم ايداع    1121 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/اسماعيل محمد بيومى 

وشريكه/محمد محمود عمر خطاب

17 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26056   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2017 برقم ايداع    724 الى   اصبح السم التجارى للشركة/اشرف محمد على عسكر 

وشركاه

18 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26601   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-04-2017 برقم ايداع    1728 الى   اصبح اسم الشركه /  محمد عبدالمنعم عبدالقوى و احمد 

عبدالمنعم عبدالقوى
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الشخاص

1 - سامى احمد ابوسيف لملوم  مدير عام   المقيد برقم قيد    39   وتم ايداعه بتاريخ    03-09-1994 برقم 

ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 23-05-1998  بــ :  موجب محضر اجتماع الجمعية العامه الغير عادية بتاريخ 

2022/11/29 والمصدق عليه من قبل الهيئة العامه للستثمار بتاريخ 2022/12/5  لمدير عام الشركة السيد / 

سامى أحمد أبو سيف لملوم أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو الئحة التنفيذية وله حق الدارة والتوقيع عن الشركة أمام الغير وامام البنوك وكذلك كافة 

المعاملت المالية والتوقيع على كافة التعاملت البنكية وله حق السحب واليداع وفتح الحسابات لدى البنوك وله 

الحق فى القتراض بأسم الشركة من كافة البنوك والرهن لصول الشركة وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة على 

عقود اليجار واليجار التمويلى لى من عقارات ومنقولت وآلت ومعدات الشركة بأسمها ولمصلحتها فى 

جمهورية مصر العربية بما تقتضية مصلحة الشركة والتوقيع على التفاقيات والتعهدات الداخلية والخارجية سواء 

مع القطاع العام أو الخاص وكذلك له حق تمثيل الشركة أمام كافة إدارات المرور المختلفة وخاصة مرور مدينة 

السادس من أكتوبر وأيضا  التوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء أصول الشركة الثابتة والمنقوله واللت 

والمعدات الشركة للنفس أو الغير بأسم الشركة ولمصلحتها أمام الجهات الحكومية والشهر العقارى وإدارات 

المرور وله حق توكيل الغير فى كل أو بعد ما ذكر.

2 - محمود يوسف احمد علوبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    619   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-1984 برقم ايداع   243 تم التأشير فى تاريخ 05-08-1998  بــ :  ** بموجب محضر اجتماع 

الجمعية العامه العادية للشركة بتاريخ 2022/9/6 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار تقرر الموافقة بالجماع 

على تجديد مجلس الدارة لمدة اخرى بذات التشكيل وتحديد صلحياته لتصبح كالتى:  يكون لرئيس مجلس ادارة 

الشركة الدكتور/ محمود يوسف احمد علوبة والمهندس )علء الدين محمود يوسف احمد علوبه( العضو المنتدب 

بالشركة الصلحيات التية مجتمعين او منفردين يمون لهم الحق فى 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 سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك الحكومية وغير الحكومية بغير حصر 

والمصارف وذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق تعيين 

وفصل العاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق فى ابرام العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و المرور وقطاع العمال الخاص والعام وجهاز مدينة 6اكتوبر واى وزراة او 

هيئات معينة اخرى وكذلك لهما الحق فى ابرام عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية والرهون والمعاملت البنكية 

من سحب وايداع بدون حد اقصى ولهما الحق فى الموافقة على التجديد لعضاء مجلس الدارة بنفس التشكيل 

السابق )مجتمعين او منفردين( ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر مجتمعين اومنفردين.

3 - محمد السعيد احمد عبد المقصود داهشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13856   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2010 برقم ايداع   3746 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  اضافة للدارة والتوقيع السيد/ 

محمد السعيد احمد عبدالمقصود مدير مسؤل لعمال التخليص الجمركى
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4 - رامى ابراهيم محمد الدكانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22830   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2015 برقم ايداع   2643 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2015  بــ :  غير تنفيذى**بمحوجب محضر 

اجتماع مجلس ادارة شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية السواق المالية المنعقد فى 2022/12/15 

والمصدق عليه بتاريخ 2022/12/20 من الهيئة العامة للرقابة المالية تم التى: وافق المجلس على اختيار السيد/ 

رامى ابراهيم محمد الدكانى رئيسا غير تنفيذى لمجلس الدارة مع منح سيادته حق التوقيع عن الشركة توقيع اول 

وبذلك يكون تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى اعتبارا من ساعته: 1- البورصة المصرية ويمثلها الستاذ/ 

رامى ابراهيم محمد الدكانى رئيس مجلس الدارة غير التنفيذى **2- البورصة المصرية ويمثلها الستاذ/ على 

اسماعيل على شاكر نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب **3- البورصة المصرية ويمثلها الدكتور/ هاشم 

السيد هاشم عضو مجلس ادارة **4- الستاذة/ منى احمد محمد طه زوبع عضو مجلس الدارة مستقل من ذوى 

الخبرة **5- الستاذة/ دينا فكرى على السنباطى عضو مجلس الدارة مستقل من ذوى الخبرة ووافق المجلس على 

استمرار تولى الستاذ/ ابراهيم احمد الصاوى امانة سر المجلس.

5 - عوض عبدالرحمن عواد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22975   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2015 برقم ايداع   2942 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2015  بــ :  خروج شريك موصى مذكور 

بالعقد واستلمه كافة حقوقه

6 - شرين فتحى مهدى عبدالفتاح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23925   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  واستلمها كافة حقوقها.

7 - حاتم عثمان عبدالواحد دسوقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23925   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  

8 - حبيبة ا عمرو محمد شعبان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23925   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  

9 - حل عمرو محمد شعبان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23925   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-23 

برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  

10 - ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24762   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2016 برقم ايداع   2686 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  **بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/14 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/12/1 فقد تقرر 

التالى: يكون حق التوقيع لكافة انواع المعاملت البنكية عن الشركة وحق القتراض من البنوك والحصول على 

التسهيلت والقروض البنكية وما يستلزم ذلك من اجراءات الرهن لثنين احدهما من حملة التوقيع الول والثانى 

من حملة التوقيع الثانى مجتمعين ولهما حق تفويض او توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر.**الدكتور/ ابراهيم 

فوزى عبدالواحد مرسى - رئيس مجلس الدارة )توقيع اول(**الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى - نائب رئيس 

المجلس والرئيس التنفيذى )توقيع اول(**الستاذ/ احمد كمال حافظ اسماعيل )توقيع ثانى(**الستاذ/ محمد يحيى 

السيد مصطفى )توقيع ثانى(**احدهما من المخول له )التوقيع الول( والثانى من المخول له )التوقيع الثانى(

11 - محمد احمد رمضان ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25828   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2017 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2017  بــ :  **خروج عدد 3 شركاء موصيين 

واستلمهم كافة حقوقهم**اصبح حق الدارة والتوقيع للطرف الول/ منى حمزة عثمان احمد والطرف الخامس/ 

محمد احمد رمضان ابراهيم ولهما كافة الصلحيات لتحقيق اغراض الشركة كما لهما الحق فى توكيل الغير فى 

مباشرة كل اوبعض اختصاصاتهم المتعلقة بالعمال الدارية والمالية والفنية بشرط ان تكون هذه العمال بعنوان 

الشركة وضمن اغراضها التى انشات من اجلها مجتمعين اومنفردين.

12 - حاتم طاهر عبده محمد جميل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23498   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   4066 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2017  بــ :  

13 - سامح  عادل محمد الكولى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23498   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   4066 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2017  بــ :  

14 - محمد محمود على هدهد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23498   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   4066 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2017  بــ :  

15 - احمد سيد مرزوق احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23498   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-10 

برقم ايداع   4066 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2017  بــ :  
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16 - نايف احمد باكريم العمودى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27166   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2017 برقم ايداع   3193 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2017  بــ :  اضافة بان / للشركة الحق فى 

كفالة الغير

17 - محمد مهدى خليفه احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    27650   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2017 برقم ايداع   3597 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2017  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع/اتفق 

الشركاء على ان يكون حق الدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين او منفردين نيابة عن الشركة وذلك امام الجهات 

الرسمية والغير رسمية والحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات بالبنوك واليداع والسحب منها وابرام العقود مع 

الغير التى تخص الشركة وضمن اغراضها وبأسمها ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر بشرط ان 

تكون العمال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشأن أية تصرفات قانونية 

اخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة فيجب أن تصدر من الشريكين مجتمعين

18 - احمد عبدالكريم  مسعد محمد جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29053   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2018 برقم ايداع   2139 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2018  بــ :  

19 - طارق راغب ابراهيم عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6526   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2004 برقم ايداع   1679 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح/ للشريك المتضامن/طارق راغب ابراهيم عبدالعال منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على شيكات واستصدار شهادات وخطابات ضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر

20 - جمال فتحي محمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7778   وتم ايداعه بتاريخ    2005-12-27 

برقم ايداع   2085 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  ** اصبح حق الدارة والتوقيع المسئولية امام 

الجهات الرسمية للشريك/ جمال فتحى محمد محمد منفردا كما له حق البيع لنفسه وللغير والشراء لصول الشركة 

من اراضى ومبانى والت ومعدات وماكينات والسيارات وكافة ممتلكات الشركة واجراء كافة المعاملت البنكية 

والرهن والقتراض من البنوك

21 - على رجائى على مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22806   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2015 برقم ايداع   2597 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  * اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريك ) على رجائى على مصطفى ( منفردا وله فى ذلك حق ادارة الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الرسمية 

وغير الرسمية و الحكومية وغير الحكومية لتحقيق غرض الشركة والتعامل مع البنوك والجمارك واستلم كافة 

مستحقات الشركة والتوقيع على كافة التزامات الشركة وله ان يوكيل غيره فى كل اوبعض ما يخص الشركة , وله 

حق القتراض من البنوك وفتح العتمادات او الرهن والتصرف بالبيع والتوقيع له منفردا دون الرجوع الى 

الشركاء. وله البيع للنفس او للغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والتوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والتنازل واليجار للنفس او للغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية.

22 - عاصم محمود احمد متولى السيد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12248   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2010 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2019  بــ :  تعديل صفة الشريك/ محمد 

عبدا محمد غريب ليصبح شريك موصى** اصبح حق الدارة والتوقيع للطرف الول/ عاصم محمود احمد 

متولى ) منفردا ( وله حق السحب واليداع والفض منفردا دون الرجوع الى الطرف الثانى

23 - محمد عبدا محمد غريب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12248   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2010 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2019  بــ :  

24 - مجدى فلمون جيد مليكه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14969   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-30 

برقم ايداع   2061 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  ** اضافة لحق الدارة والتوقيع / حق ضمان 

وكفالة الغير
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25 - ايمان  محمد سمير محمد النصارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32388   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2019 برقم ايداع   5198 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2020  بــ :  ممثل عن شركة سى اى كابيتال 

القابضة للستثمارات المالية **بموجب محضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد فى 2022/10/27 والمصدق عليه 

بتاريخ 2022/12/19 من الهيئة العامة للرقابة المالية تم التى: وافق مجلس الدارة بالجماع على انضمام 

السيدة/ ايمان محمد سمير محمد النصارى كعضو مجلس ادارة ممثلة عن شركة سى اى كابيتال القابضة 

للستثمارات المالية وبذلك يكون تشكيل مجلس الدارة كما يلى: 1- الستاذ/ خليل ابراهيم البواب - رئيس مجلس 

ادارة غير تنفيذى - مستقل**2- الستاذ/ احمد محمد نبيل - عضو مجلس ادارة منتدب تنفيذى - غير مستقل**3- 

الستاذ*/ عمرو ماهر عبدالحميد مصطفى - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى - مستقل**4- الستاذة/ مها هبة 

عنايت ا ابراهيم - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى - مستقل** 5(الستاذة/ ايمان محمد سمير محمد النصارى - 

عضو مجلس ادارة غير تنفيذى - ممثل عن شركة سى اى كابيتال القابضة للستثمارات المالية.

28 - على بيومى على محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    36797   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   6931 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  اصبح ادارة الشركة والتوقيع 

عنها موكلة الى الشريك المتضامن )على بيومى على محمود( منفردا ويمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير 

وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على كافه عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

29 - تامر أحمد شوقي محمد مسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21277   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   3150 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  **بموجب اجتماع الجمعيه العامه 

العاديه المنعقده بتاريخ 2022/10/16 المعتمد بتاريخ 2022/12/20 تم التي : تعيين السيد/ تامر احمد شوقى 

محمد مسلم كعضو مجلس ادارة ممثل عن شركة انوفو بروجيكتس ليمتد Innovo Projects Limited تعيين 

السيد/ احمد اسامة عبدالمنعم محمود صالح  كعضو مجلس ادارة ممثل عن شركة انوفو بروجيكتس ليمتد 

Innovo Projects Limited مع البقاء على كافة صلحيات التوقيع كما هى واردة بالسجل التجارى للشركة.

30 - احمد اسامة عبد المنعم محمود صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21277   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   3150 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  
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26 - احمد على احمد عبدالرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33577   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2020 برقم ايداع   2919 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  **بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 10/11/2022 والمعتمد من الهيئة العامة لرقابة المالية 22/12/2022 تم التي:  أول: 

وافق المجلس بالجماع على التي:  1( تعيين الستاذة / داليا حازم جميل خورشيد – رئيس مجلس إدارة غير 

تنفيذي ممثل عن شركة بلتون المالية القابضة بدل من الستاذ / إبراهيم محمد محمد حسنين كرم.  2( تعيين 

الستاذ / مجد احمد فؤاد درويش – عضو منتدب تنفيذي ممثل عن شركة بلتون لدارة صناديق الستثمار بدل من 

الستاذ / مؤمن محمد سعد زغلول سالم.**3( تعيين الستاذ / إبراهيم صفوت حسن لطفي – عضو مجلس إدارة 

غير تنفيذي ممثل عن شركة بلتون لترويج وتغطية الكتتاب بدل من الستاذ / احمد علي احمد عبد الرحمن.  

ثانيا: وافق المجلس بالجماع على قبول الستقالة المقدمة من الستاذ / تميم أشرف عبد الرازق التميمي عضو 

مجلس الدارة المستقل وتعيين السيد / احمد نادر عبد الباري الشرقاوي عضو مجلس إدارة مستقل بدل منه.  ثالثا: 

وافق المجلس بالجماع على ان تصبح سلطات التوقيع عن الشركة كما يلي:  تصبح سلطات التوقيع عن الشركة 

لكافة اعمال الدارة والتصرف للسيد الستاذ / مجد احمد فؤاد درويش - العضو المنتدب بالشركة ممثل عن شركة 

بلتون لدارة صناديق الستثمار امام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية والحكومية 

والغير حكومية وكافة الهيئات والوزارات والبنوك وكذلك له كافة الختصاصات في سبيل التعامل باسم الشركة 

وابرام كافة المعاملت والعقود والمعاملت والعقود البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت والتوقيع علي كافة 

العقود امام البنوك والغير والحصول علي القروض والتسهيلت الئتمانية من البنوك والمؤسسات المالية المصرية 

والجنبية سواء بالجنية المصري او بكافة العملت الجنبية وفتح الحسابات واغلقها والسحب واليداع وتقديم 

الضمانات والرهونات اللزمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة وله حق شراء وبيع كافة أنواع 

السيارات والدراجات النارية والبخارية والعقارات والتوقيع نيابة عن الشركة علي التعاقدات التي تكون طرفا فيها 

وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الشهر العقاري ومكاتب المساحة والتوقيع نيابة عن الشركة في كل ما 

يخصها وتسلم وتسليم المستندات واعتمادها امام مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الشركات 

وشركة مصر للمقاصة واليداع المركزي ومصلحة الضرائب والمكاتب والمأموريات التابعة لها ولجان المنازعات 

الضريبية ولجان فض وتسوية منازعات الستثمار والتعامل مع إدارات المرور المختلفة والتعامل مع إدارات 

المرور المختصة في كل ما يلزم من إجراءات لستخراج التراخيص وشهادات البيانات والمخالفات الخاصة 

بالسيارات والدراجات النارية والبخارية المملوكة للشركة واللوحات المعدنية والتوقيع علي خطابات حظر البيع 

للسيارات والدراجات النارية والبخارية الممولة للعملء من جانبها ورفع الحظر والتوقيع علي عقود بيع السيارات 

والدراجات النارية والبخارية المملوكة للشركة او المحظور التصرف فيها لصالحها امام مصلحة الشهر العقاري 

والدارة العامة للمرور وامام جميع الجهات سالفة الذكر وله الحق في تسجيل العلمات التجارية وبراءات 

الختراع والنماذج الصناعية وتطبيقات ومواقع الحاسب اللي وتطبيقات المحمول وله الحق في التصالح نيابة عن 

الشركة امام كافة المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ودرجاتها وكافة الهيئات القضائية والهيئات ذات الختصاص 

القضائي وقبول الصلح وعرضة والقرار والنكار والبراء وله الحق في تعيين المديرين ووكلء مفوضين وان 

يخول هؤلء المديرين او الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة وله الحق في تفويض و توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

27 - وليد محمد يسرى محمد سلطان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34772   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   611 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/14 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/11/22 تم التى: 

الموافقة بالجماع على توضيح صفات السادة اعضاء مجلس الدارة وذلك على النحو التى: 1- السيد/ وليد محمد 

يسري محمد سلطان رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى**2- السيد/ عمرو محمد يسرى محمد سلطان - عضو منتدب 

تنفيذى**3- السيد/ مروان محمد يسرى محمد سلطان - عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى**4- السيد/ شريف 

محمود محمد الحلو - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستقل**5- السيدة/ منة ا محمد صادق - عضو مجلس 

ادارة غير تنفيذى مستقل.

Page 62 of 79 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

31 - وليد محمد يسرى محمد سلطان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38448   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2020 برقم ايداع   9458 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  **بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/14 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/12/6 تم التى: 

الموافقة بالجماع على توضيح صفات السادة اعضاء مجلس الدارة وذلك على النحو التى: 1- السيد/ وليد محمد 

يسري محمد سلطان رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى**2- السيد/ عمرو محمد يسرى محمد سلطان - عضو منتدب 

تنفيذى**3- السيد/ مروان محمد يسرى محمد سلطان - عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى**4- السيد/ شريف 

محمود محمد الحلو - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستقل**5- السيدة/ منة ا محمد صادق - عضو مجلس 

ادارة غير تنفيذى مستقل.

32 - هيثم عبدالظاهر راغب جبالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38308   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   5357 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  ضافة حق الداره والتوقيع فى 

التعامل مع البنوك يقتصر على الشريكان / مجدى عزت محمد ابولبده  والسيد/ هيثم عبدالظاهر راغب جبالى  

مجتمعان غير منفردان مع ثبات باقى عناصر حق الداره والتوقيع كما ورد بالعقد الساسى كما هو بدون اى 

تعديل

33 - مؤمن محمد فواز اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16659   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2012 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح/للشريك المتضامن السيد/مؤمن محمد فواز اسماعيل وللشريك المتضامن السيدة/غادة طلعت عبدالمقصود 

على)مجتمعين او منفردين(فى ادارة الشركة والتوقيع عليها وتمثيلها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها 

فى سبيل ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركة ولهما حق التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات المدينة والدائنة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف ولهما الحق فى ان يوكلوا او يفوضوا من يراهم فى كل او بعض اختصاصاتهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها ولهما حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

ومقاومات الشركة المعنوية والمادية وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها

34 - طارق جمال محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39248   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-01 

برقم ايداع   8794 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

35 - احمد عبدالرازق محمد السيد الجناينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28409   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن / احمد 

عبدالرازق محمد  واستلمه كافة حقوقه

36 - محمد فهيم لطفى فهيم فرج  شريك   المقيد برقم قيد    35560   وتم ايداعه بتاريخ    10-06-2021 برقم 

ايداع   3150 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  واستلمه كافة حقوقه

37 - احمد عزت عبدالعزيز دهينة  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39343   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   9331 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

38 - كمال عزت عبد العزيز دهينه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39343   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   9331 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

39 - محمد علء محمد الغريب السلمونى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    28857   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-03-2018 برقم ايداع   1606 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  **اصبح حق الدارة 

والتوقيع للسيد موسى على السيد موسى منفردا والتفويض

40 - ابراهيم محمد عبدالغنى ابوزبيبه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34077   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   4953 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  طرف ثالث
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41 - تامر مصطفى عبدالفتاح مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34077   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   4953 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  طرف رابع/ادارة الشركة وحق 

التوقيع عنها موكلة للشركاء جميعا المتضامنين منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم 

ايضا كافة السلطات اللزمة لتحقيق اغراض الشركة على ان تكون العمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة 

وضمن اغراضها ولهم الحق فى فتح وغلق الحسابات بالبنوك والسحب واليداع والسحب على المكشوف ولهم 

الحق فى التوقيع على العقود التجارية والمشارطات والصفقات المحررات التى تخص الشركة وتمثيلها امام جميع 

المحاكم والشركات العامة والخاصة والضرائب والتامينات والسجل التجارى اما فى حالة البيع للصول الثابتة او 

المنقولة والقرض والرهن للشركة تكون لجميع الشركاء مجتمعين فقط ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ماذكر

42 - جمال عبدالغفار عبدالسلم عبدالغفار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    34077   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-10-2020 برقم ايداع   4953 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  تخارج الشريك/ جمال 

عبدالغفار عبدالسلم عبدالغفار وحصوله على كافة مستحقاته من الشركة

43 - نوح احمد مجدى محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    32710   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-16 

برقم ايداع   351 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

44 - يوسف على احمد احمد مختار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32493   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2019 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

45 - حسن مختار على احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32493   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2019 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

46 - على حسن مختار على احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32493   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2019 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

47 - ايهاب على احمد احمد مختار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32493   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2019 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

للشريك الول منفردا ول يعتد بأى توقيع خلف ذلك

48 - صلح كمال سيد حسن المصرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26397   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   3057 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

49 - محمود ربيع محمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26397   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   3057 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  **اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين مجتمعين فقط

50 - حمدى حامد احمد محمد وافى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26397   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   3057 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

51 - اسلم مصطفى عاصف صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26397   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   3057 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

52 - اشرف محمد على محمد عسكر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26056   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   724 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  طرف ثالث

53 - نهاد عبدالعال محمد عبدربه الزنطاحى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26056   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   724 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  طرف رابع**تعديل حق الدارة 

والتوقيع يكون/للسيد/اشرف محمد على محمد عسكر والسيدة/نهاد عبدالعال محمد عبدربه الزنطاحى مجتمعين او 

منفردا ولهما كافة السلطات والصلحيات فى القيام باغراض الشركة فى التعامل باسم الشركة والتوقيع امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية على ابرام العقود او التفاقيات التى تخص الشركة مع الغير**التعامل باسم الشركة فى 

فتح الحسابات والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات ويكون للشركاء مجتمعين حق 

البيع والستدانة والرهن من البنوك

54 - محمد العربى روحى محمد صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26601   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   1728 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خرج من الشركه للوفاه واستلم 

الورثه كافة حقوقهم
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55 - مصطفي عبد المنعم عبد القوي محمد سرحان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26601   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-2017 برقم ايداع   1728 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خرج من الشركه 

واستلم  كافة حقوقه

56 - محمد عبدالمنعم عبدالقوي محمد سرحان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26601   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   1728 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح : 

موكولة إلي السيد / محمد عبد المنعم عبد القوي محمد , والسيد / أحمد عبد المنعم عبد القوي محمد )مجتمعين أو 

منفردين( , ولهما أو لي منهما حق تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية , والشركات العامة والخاصة , والهيئات 

والمصالح والفراد , وكذلك حق الشراء لكافه العقارات والمنقولت واللت والبضائع والسيارات, ولهما أو لي 

منهما كافة السلطات لتخاذ الجراءات والتعاقدات مع الشركات والفراد التي يراها ضرورية ولزمة لتحقيق 

أما فيما يختص  أغراض وسير العمل فيها , علي أن تكون العمال التي تصدر بأسم الشركة وضمن أغراضها .  -

بالتوقيع علي عقود البيع لعقارات الشركة والتصرفات الخاصه برهن الشركة أو أحد أجزائها                أو 

موجوداتها أو آلتها أو القتراض من البنوك أو أي معاملت مادية أو بنكية  فيجب لكي تكون نافذه أن تصدر من 

الشريكين السيد / محمد عبد المنعم عبد القوي محمد , والسيد / أحمد عبد المنعم عبد القوي محمد )مجتمعين(  -

تبقي باقي بنود العقد الساسي كما هي دون تعديل
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تجديد افراد

1 - محمد محمد بكر درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   532   قيدت فى   12-02-2013 برقم ايداع    433 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

2 - اشرف ابراهيم على جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2979   قيدت فى   27-03-2000 برقم ايداع    

316 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-26

3 - نادية محمد احمد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13730   قيدت فى   28-10-2010 برقم ايداع    

3532 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-27

4 - محمد حسنى عبدالباقى ابوالقاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16541   قيدت فى   22-02-2012 برقم 

ايداع    467 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

5 - محمد حسنى عبدالباقى ابوالقاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16541   قيدت فى   10-03-2016 برقم 

ايداع    1028 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

6 - خالد عشماوى محمد عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16973   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

1339 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

7 - خالد عشماوى محمد عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16973   قيدت فى   03-12-2012 برقم ايداع    

3078 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

8 - صيدلية د محمد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21090   قيدت فى   04-09-2014 برقم ايداع    

2695 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-03

9 - محمد فوزى عبدا النحراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22755   قيدت فى   02-08-2015 برقم ايداع    

2486 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

10 - محمد عبدالغنى احمد جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23261   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    4529 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

11 - على السيد محمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26530   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

1548 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

12 - مصطفى احمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27196   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    3274 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

13 - وافى كرم يوسف ابو عيشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27200   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

3281 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

14 - ياسمين محمد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27481   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    

4101 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

15 - احمد ربيع محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27871   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

4172 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

16 - محمد امين عباس امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15129   قيدت فى   14-04-2011 برقم ايداع    

3192 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

17 - طارق صلح معوض ابو حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18854   قيدت فى   22-05-2013 برقم 

ايداع    1467 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

18 - عبدالعزيز محمد مصطفى البيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19184   قيدت فى   01-09-2013 برقم 

ايداع    2127 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-31

19 - حسنى ابراهيم عبدالراضى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22216   قيدت فى   27-04-2015 برقم 

ايداع    1319 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

20 - رمزى سعد محمد شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23868   قيدت فى   14-02-2016 برقم ايداع    

591 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

21 - شريف نعيمى عبدالكريم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28028   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    4579 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27
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22 - خالد السيد السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28211   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

5123 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

23 - وئام كمال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6585   قيدت فى   23-11-2004 برقم ايداع    1817 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

24 - حسن سيد رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7820   قيدت فى   16-01-2006 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

25 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8361   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

4653 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

26 - سامى نايل محمد البطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8361   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

4654 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

27 - محمد زناتى محمد سهيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9245   قيدت فى   03-04-2007 برقم ايداع    

529 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

28 - مصطفى احمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9502   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

2015 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

29 - محمد صلح محمد ابراهيم ابو الركب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16122   قيدت فى   2011-12-05 

برقم ايداع    5029 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

30 - محمد محمود احمد رأفت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16658   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

714 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

31 - محمد محمود احمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17783   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

32 - محمد محمود احمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17783   قيدت فى   22-10-2012 برقم ايداع    

2795 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

33 - د.شريف عبدالمنعم مبارك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18160   قيدت فى   31-12-2012 برقم 

ايداع    3381 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

34 - شريف عبدالمنعم مبارك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18160   قيدت فى   30-01-2014 برقم 

ايداع    1000003 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-29

35 - محاسن جبريل رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26889   قيدت فى   25-05-2017 برقم ايداع    

2420 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

36 - هدى شاكر على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27388   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

3810 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

37 - حامد محمد احمد سويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27487   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

4119 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

38 - اسماء جمال الشحات العايدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27719   قيدت فى   18-10-2017 برقم 

ايداع    3804 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

39 - احمد يوسف مصطفى ابراهيم عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27850   قيدت فى   2017-11-05 

برقم ايداع    4106 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

40 - صيدلية د  سماء عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28278   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    

69 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

41 - ديساوى سعيد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8205   قيدت فى   04-06-2006 برقم ايداع    

759 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-03

42 - خالد حسنين حمزة العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9123   قيدت فى   28-02-2007 برقم ايداع    

324 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

43 - مجدى عبدالكريم عثمان عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10588   قيدت فى   2009-06-25 

برقم ايداع    947 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24
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44 - امجد محمود ابراهيم العور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14913   قيدت فى   24-03-2011 برقم ايداع    

1086 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

45 - عمرو سعيد على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21344   قيدت فى   04-11-2014 برقم ايداع    

3292 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

46 - ندوه قداس عبدالسيد مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21561   قيدت فى   15-12-2014 برقم ايداع    

3752 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

47 - محمود محمد جاد مرزبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26406   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    

3070 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

48 - محمود محمد جاد مرزبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26406   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    

3072 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

49 - ياسر محمد صابر سرور الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26956   قيدت فى   08-06-2017 برقم 

ايداع    2609 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

50 - وليد عياد شنوده عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27749   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    

3865 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

51 - خالد مصطفى ابراهيم مصطفى الزينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27983   قيدت فى   2017-11-22 

برقم ايداع    4470 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

52 - اسامه احمد سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28149   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

4975 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

53 - مصطفى للخضار والفاكهة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1329   قيدت فى   19-07-1997 برقم ايداع    

651 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

54 - صيدلية اشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1414   قيدت فى   06-09-1997 برقم ايداع    1010 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

55 - هويدا فراج فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4348   قيدت فى   22-04-2002 برقم ايداع    191 وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

56 - محسن ذكى يعقوب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9419   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

871 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

57 - منير ارمانيوس صالح ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9487   قيدت فى   22-07-2007 برقم 

ايداع    1066 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

58 - علء عبدالحليم واعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12498   قيدت فى   23-05-2010 برقم ايداع    

1684 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-22

59 - هند احمد عبدالمحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14608   قيدت فى   20-02-2011 برقم ايداع    

675 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

60 - محمود فوزى محمد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16125   قيدت فى   05-12-2011 برقم ايداع    

5034 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

61 - خالد عبدالرحمن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17206   قيدت فى   05-07-2012 برقم ايداع    

1768 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

62 - مجدى محمود عبده عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17648   قيدت فى   04-10-2012 برقم 

ايداع    2561 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

63 - اسلم محمد ربيع محمد الحديدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20107   قيدت فى   2014-03-10 

برقم ايداع    655 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

64 - مجدى صادق السيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21259   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

2836 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

65 - مجدى صادق السيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21259   قيدت فى   16-10-2014 برقم ايداع    

3098 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15
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66 - محمد عبداللطيف السيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22387   قيدت فى   21-05-2015 برقم 

ايداع    1675 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

67 - سعيد رزق نجيب رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22401   قيدت فى   24-05-2015 برقم ايداع    

1709 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

68 - ابراهيم عيد محمد برمكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23148   قيدت فى   15-10-2015 برقم ايداع    

3313 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

69 - بيتر سمير توفيق سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23458   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

3988 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

70 - مريم كرم توفيق حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25352   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

4450 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

71 - محمد سامى محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25407   قيدت فى   07-11-2016 برقم 

ايداع    4562 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

72 - على سلطان على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26006   قيدت فى   12-02-2017 برقم ايداع    

624 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

73 - محمد كرم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26041   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

687 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

74 - محمد فتح ا ابراهيم كرد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26706   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

1961 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

75 - حمدى احمد سالم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27133   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

3099 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

76 - احمد سعيد احمد السيد الشاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27998   قيدت فى   26-11-2017 برقم 

ايداع    4513 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

77 - عاطف عدلي واصف خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9075   قيدت فى   15-02-2007 برقم ايداع    

247 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

78 - عبدا عبدالسيد محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12146   قيدت فى   15-04-2010 برقم ايداع    

1192 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

79 - يحى احمد عدوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12506   قيدت فى   24-05-2010 برقم ايداع    

1693 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

80 - عادل عبدالحافظ على عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13228   قيدت فى   18-08-2010 برقم 

ايداع    2787 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

81 - على منصور احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16277   قيدت فى   04-01-2012 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

82 - الرضوان للمقاولت العامة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17084   قيدت فى   10-06-2012 برقم ايداع    

1546 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

83 - سوها سيد ابوسريع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18011   قيدت فى   06-12-2012 برقم ايداع    

3125 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

84 - يوسف احمد محمد عبدالناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18177   قيدت فى   08-01-2013 برقم 

ايداع    59 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

85 - مصطفى على عمر حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22424   قيدت فى   27-05-2015 برقم ايداع    

1775 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

86 - نبيل فرج ا داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22840   قيدت فى   16-08-2015 برقم ايداع    2667 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

87 - حسام جمال عطيه على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27489   قيدت فى   17-09-2017 برقم 

ايداع    4123 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16
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88 - محمد احمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1464   قيدت فى   13-10-1997 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-12

89 - سهير حامد محمود الرشيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3252   قيدت فى   16-08-2000 برقم ايداع    

852 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

90 - صابر كامل محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9866   قيدت فى   15-06-2008 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-14

91 - ايمن عبدا السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18038   قيدت فى   11-12-2012 برقم ايداع    

3178 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

92 - محمد على رزق حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21137   قيدت فى   15-09-2014 برقم ايداع    

2797 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

93 - محمد ثابت عبدالعزيز تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24804   قيدت فى   27-07-2016 برقم ايداع    

2800 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

94 - استدراك بيانات السم التجارى ليصبح حسام عبدالناصر على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27269   

قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    3437 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-07

95 - عادل نصيف حنا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28325   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

195 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

96 - يسرى طه عبدالعليم سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8841   قيدت فى   10-12-2006 برقم ايداع    

1851 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

97 - امجد سليمان سليمان الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16434   قيدت فى   06-02-2012 برقم 

ايداع    266 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

98 - رمضان على رمضان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16892   قيدت فى   03-05-2012 برقم 

ايداع    1174 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

99 - شعبان احمد عبدالمقصود شتله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17890   قيدت فى   18-11-2012 برقم 

ايداع    2914 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

100 - اسامة محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21409   قيدت فى   18-11-2014 برقم ايداع    

3435 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

101 - وليد قرنى عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22263   قيدت فى   04-05-2015 برقم 

ايداع    1413 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

102 - على عبدالرحمن عبدالعزيز رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24061   قيدت فى   2016-03-09 

برقم ايداع    997 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

103 - احمد حمدان محمد منصور رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26717   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    1988 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

104 - محمد اسماعيل سليمان ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27257   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    3412 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

105 - عماد حمدى محمود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28000   قيدت فى   26-11-2017 برقم ايداع    

4515 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

106 - خالد جميل عبدالمجيد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8028   قيدت فى   06-04-2006 برقم 

ايداع    445 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

107 - وائل بدرى ابو الوفا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16468   قيدت فى   09-02-2012 برقم 

ايداع    333 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

108 - وائل حسين السيد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17188   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

1741 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

109 - سمير هانى عبده المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17462   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

2253 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08
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110 - غبور لتجارة وتوزيع السمنت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17961   قيدت فى   27-11-2012 برقم 

ايداع    3030 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

111 - عماد عبدالعليم حسن حسن تليمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26778   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    2138 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

112 - محمد فؤاد حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27139   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

3113 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

113 - انشراح حسن حسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28110   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    4845 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

114 - عبدالمنعم محمد احمد عبدالخالق عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28130   قيدت فى   

14-12-2017 برقم ايداع    4899 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-13

115 - اصبح السم التجارى موسى السود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6142   قيدت فى   2017-12-25 

برقم ايداع    5115 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

116 - سعد ابراهيم بيومي كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9044   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

197 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

117 - سعد ابراهيم بيومي كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9044   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

3597 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

118 - احمد محمود ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10310   قيدت فى   27-04-2009 برقم 

ايداع    492 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

119 - محمد ابراهيم احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10661   قيدت فى   08-07-2009 برقم 

ايداع    1071 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

120 - مصطفى ابراهيم كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11921   قيدت فى   16-03-2010 برقم 

ايداع    837 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

121 - اسماء سعيد جودة عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17098   قيدت فى   13-06-2012 برقم 

ايداع    1569 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

122 - احمد السعيد احمد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17916   قيدت فى   20-11-2012 برقم 

ايداع    2956 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

123 - سعد على صبره نقيره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21448   قيدت فى   24-11-2014 برقم ايداع    

3517 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

124 - احمد عادل صبحى صقر العمروسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23060   قيدت فى   2015-09-21 

برقم ايداع    3115 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

125 - عمرو محمد القطب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25386   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

4524 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

126 - يحى شريف سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25469   قيدت فى   16-11-2016 برقم ايداع    

4695 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

127 - ابانوب عطا ا حبيب عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27228   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    3339 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

128 - محمد عبدالوالى عبدالتواب معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27455   قيدت فى   2017-09-11 

برقم ايداع    4011 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

129 - عياد توفيق شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1418   قيدت فى   09-09-1997 برقم ايداع    

1016 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

130 - عبدالعليم حمدى عبدالعليم رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9538   قيدت فى   16-09-2007 برقم 

ايداع    2160 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

131 - عادل صدقى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14274   قيدت فى   09-01-2011 برقم ايداع    

113 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08
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132 - صلح جابر عبدالعزيز عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24933   قيدت فى   2016-08-17 

برقم ايداع    3100 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

133 - محمود عمر مهنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27357   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

3737 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

134 - نصر محمد ابوالمحاسن احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28104   قيدت فى   2017-12-12 

برقم ايداع    4824 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

135 - محمد عبد المنعم محمد الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   667   قيدت فى   16-06-1996 برقم 

ايداع    667 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

136 - سيد عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3945   قيدت فى   15-08-2001 برقم ايداع    

898 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

137 - هيثم محمد عبدالرؤوف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12717   قيدت فى   16-06-2010 برقم 

ايداع    2020 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

138 - احمد سعيد عبدالمجيد القناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13403   قيدت فى   15-09-2010 برقم 

ايداع    3035 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

139 - محمد يحيى سرور محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17264   قيدت فى   19-07-2012 برقم 

ايداع    1880 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

140 - حماده محمد احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26523   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

1528 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

141 - انور عبدالنبى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27480   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    

4098 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

142 - كريم طارق حسين صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27528   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

4223 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

143 - صالح خلف ا محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27541   قيدت فى   26-09-2017 برقم 

ايداع    4256 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

144 - عادل اسماعيل عبدالمنعم غيضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28295   قيدت فى   2018-01-09 

برقم ايداع    119 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

145 - زينب محمد خلف اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21453   قيدت فى   25-11-2014 برقم 

ايداع    3523 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

146 - محمد حلبى سيد حلبى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21586   قيدت فى   17-12-2014 برقم 

ايداع    3795 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

147 - محمد مجدى محمد ابراهيم داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23648   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    130 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

148 - ايمن ربيع رفعت حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24300   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

1572 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

149 - عمر محمد محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28219   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

5152 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

150 - احمد عبد الحميد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6944   قيدت فى   20-02-2005 برقم ايداع    

398 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-19

151 - ابراهيم نور الدين مختار عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8730   قيدت فى   12-11-2006 برقم 

ايداع    1665 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

152 - ريهام عادل عبدالحفيظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9338   قيدت فى   02-05-2007 برقم ايداع    

690 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

153 - حمدى عبد الواحد موسى بهنس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10114   قيدت فى   16-12-2008 برقم 

ايداع    1346 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-15
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154 - سيد جابر مراد الخبيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16731   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

870 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

155 - محمد احمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17242   قيدت فى   12-07-2012 برقم ايداع    

1835 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

156 - احمد فاروق فهمى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17750   قيدت فى   17-10-2012 برقم ايداع    

2741 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

157 - شريف شاكر جرجس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18072   قيدت فى   18-12-2012 برقم 

ايداع    3246 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

158 - محمد سيد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25562   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

4930 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

159 - احمد محمود رمضان برغوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27198   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    3279 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

160 - عمرو محمد خالد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3697   قيدت فى   27-03-2001 برقم ايداع    

325 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

161 - محمد احمد عبدالوهاب عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17707   قيدت فى   2012-10-11 

برقم ايداع    2656 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

162 - سمير جلل عبدالرحمن سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18026   قيدت فى   09-12-2012 برقم 

ايداع    3152 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

163 - اشرف بديع احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19296   قيدت فى   26-09-2013 برقم ايداع    

2358 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

164 - كمال حسن محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22812   قيدت فى   10-08-2015 برقم ايداع    

2605 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

165 - شيماء عبدالحميد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25827   قيدت فى   15-01-2017 برقم 

ايداع    216 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

166 - محمد رشدى بدوى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27936   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

4376 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

167 - صلح امين فرحات محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28091   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    4781 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

168 - عبدالمحسن محمد عبدالمحسن الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8526   قيدت فى   2006-08-31 

برقم ايداع    1313 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

169 - احمد مجدى على مشمشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18049   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

3194 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

170 - عيد يمانى محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25559   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

4916 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

171 - عبدا عبدالحليم ابراهيم الدستاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28078   قيدت فى   2017-12-07 

برقم ايداع    4724 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

172 - على الدين محمد المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   856   قيدت فى   25-11-1996 برقم ايداع    

647 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-24

173 - عاطف كامل احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5469   قيدت فى   07-10-2003 برقم ايداع    

1234 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-06

174 - صيدلية د  يسرى عزيز راتب عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10885   قيدت فى   

17-10-2017 برقم ايداع    3769 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-16

175 - عبدالوهاب حسين موسى بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11353   قيدت فى   20-12-2009 برقم 

ايداع    2196 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-19
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176 - ايمن سعد الدين عبدالرازق حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13923   قيدت فى   2010-11-29 

برقم ايداع    3861 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

177 - محمد عبدالحفيظ بيومى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23716   قيدت فى   2016-01-21 

برقم ايداع    257 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

178 - السيد عيد عبدالهادى عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25328   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    4387 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

179 - رجب جمال معوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27156   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    3157 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

180 - بكر محمد بكر درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27772   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    

3921 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

181 - عبدالرازق ابراهيم على محمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27975   قيدت فى   2017-11-22 

برقم ايداع    4449 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

182 - مها جوده عبدالغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28117   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

4856 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

183 - منال احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10526   قيدت فى   10-06-2009 برقم ايداع    

844 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

184 - نوال سالم خمار سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11253   قيدت فى   23-11-2009 برقم ايداع    

2037 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

185 - عبد الحميد محمود احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21874   قيدت فى   17-02-2015 برقم 

ايداع    473 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

186 - اكرم مصطفى احمد البرتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27301   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    3523 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

187 - محمد محمود سلطان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27452   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    4011 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

188 - احمد ناصر محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28254   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    

7 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

189 - مؤسسة ضيف للتجارة والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1030   قيدت فى   17-03-1997 برقم 

ايداع    164 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-16

190 - هدى احمد جمعة محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4271   قيدت فى   10-03-2002 برقم ايداع    

30 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-09

191 - هدى احمد جمعة محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4271   قيدت فى   29-03-2012 برقم ايداع    

857 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

192 - ايناس زاهر فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4966   قيدت فى   25-02-2003 برقم ايداع    221 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

193 - عصام احمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13421   قيدت فى   19-09-2010 برقم ايداع    

3060 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

194 - احمد محمد عبدالمغنى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16656   قيدت فى   15-03-2012 برقم 

ايداع    712 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

195 - تامر جمعة حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17842   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

2817 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

196 - اصبحت السمه التجاريه / التوحيد للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17860   قيدت فى   

08-11-2012 برقم ايداع    2846 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-07

197 - حسام حسن على عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18184   قيدت فى   09-01-2013 برقم ايداع    

84 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08
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198 - احمد سعد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18091   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

3278 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

199 - شيماء محمد محمد محمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24139   قيدت فى   21-03-2016 برقم 

ايداع    1170 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

200 - احمد عادل حسنين عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27365   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    3757 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

201 - هانى شحاته محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27687   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

3699 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

202 - ياسر طلبه نصر متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28175   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    5035 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

203 - رمضان على معوض على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9372   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

740 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

204 - معتز جلل محمد على العراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17504   قيدت فى   13-09-2012 برقم 

ايداع    2324 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

205 - عمرو محمد محمد احمد ابوحماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18088   قيدت فى   20-12-2012 برقم 

ايداع    3275 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

206 - الحسين عبدالقدوس امين حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21257   قيدت فى   16-10-2014 برقم 

ايداع    3096 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

207 - عبير فتحى عبد الحميد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22412   قيدت فى   25-05-2015 برقم 

ايداع    1732 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

208 - احمد سعد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27039   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

2850 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

209 - محمد عطيه عبدالجواد رزيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27486   قيدت فى   17-09-2017 برقم 

ايداع    4118 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

210 - محمد لطفى محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27965   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    4412 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19
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تجديد شركات

1 - الصباحى وحسام الدين   شركة سبق قيدها برقم :   1559  قيدت فى  27-11-1997 برقم ايداع   1295 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

2 - ناصر بخيت سيد سلميان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15877  قيدت فى  11-10-2011 برقم ايداع   

4577 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2026  12:00:00ص

3 - محمد عبدالجواد عبدالقادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27902  قيدت فى  12-11-2017 برقم 

ايداع   4253 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  

12:00:00ص

4 - محمد عاطف السيد غنيم سليم وشريكه احمد طه رشاد احمد   شركة سبق قيدها برقم :   27916  قيدت فى  

14-11-2017 برقم ايداع   4290 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2027  12:00:00ص

5 - سالى ممدوح وشريكتها سمر محمود   شركة سبق قيدها برقم :   14354  قيدت فى  16-01-2011 برقم 

ايداع   225 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2026  12:00:00

ص

6 - ايمن السيد عبدالحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16371  قيدت فى  23-01-2012 برقم ايداع   

230 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

7 - شركة افلم مصر العالمية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16723  قيدت فى  29-03-2012 برقم 

ايداع   853 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00

ص

8 - شركة افلم مصر العالمية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16723  قيدت فى  29-03-2012 برقم 

ايداع   854 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00

ص

9 - اصبح اسم الشركه/ عبدالرحمن على وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   27819  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   4026 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

10 - نادي محمود عبد المقصود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3258  قيدت فى  25-05-2002 برقم 

ايداع   336 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00

ص

11 - دعاء سعد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   23159  قيدت فى  19-10-2015 برقم ايداع   3349 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2025  12:00:00ص

12 - هشام محمد جمال محمد الليثى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   23939  قيدت فى  2016-02-24 

برقم ايداع   746 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  

12:00:00ص

13 - سلمه محمد عبدالجليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24985  قيدت فى  24-08-2016 برقم ايداع   

3717 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  12:00:00ص

14 - ياسر البربرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   25571  قيدت فى  04-12-2016 برقم ايداع   

4955 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  12:00:00ص

15 - حمدى السيد عبدالحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27800  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   

3975 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

16 - مدحت عبدالشهيد عبدالرحمن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18024  قيدت فى  2012-12-09 

برقم ايداع   3148 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص
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17 - اصبح اسم الشركة جمال عيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27395  قيدت فى  

24-08-2017 برقم ايداع   3846 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2027  12:00:00ص

18 - محمد مهدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   27650  قيدت فى  10-10-2017 برقم ايداع   3597 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  12:00:00ص

19 - عادل خلف عبدالواحد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27617  قيدت فى  04-10-2017 برقم ايداع   

3528 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  12:00:00ص

20 - محمد سعد حسن حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17835  قيدت فى  06-11-2012 برقم ايداع   

2805 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

21 - سامر محمد محمد على وشركاء   شركة سبق قيدها برقم :   27899  قيدت فى  09-11-2017 برقم 

ايداع   4236 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  

12:00:00ص

22 - وليد محمد الصوفي عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9103  قيدت فى  2007-02-22 

برقم ايداع   287 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص

23 - الشركة المصرية اليطالية لمستلزمات انتاج الرخام و البورسلين ) محمد احمد ابو زيد و شركاه (   شركة 

سبق قيدها برقم :   9610  قيدت فى  03-12-2007 برقم ايداع   2394 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

24 - اشرف ابو حطب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15599  قيدت فى  25-07-2011 برقم ايداع   

4011 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2026  12:00:00ص

25 - شركة عاكف للتجارة والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   18084  قيدت فى  19-12-2012 برقم 

ايداع   3269 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

26 - اصبح اسم الشركة  شركة المنصورة للمقاولت والعمال الكهروميكانيكيه )احمد سيد محمد اسماعيل 

وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   26229  قيدت فى  08-03-2017 برقم ايداع   1096 وفى تاريخ  

13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

27 - ولء محمد وهبه خليل مدكور وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   27879  قيدت فى  2017-11-08 

برقم ايداع   4189 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

28 - سناء صديق محمد عزب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   1223  قيدت فى  01-06-1997 برقم 

ايداع   473 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00

ص

29 - شركة صيام للزجاج والبللور   شركة سبق قيدها برقم :   1325  قيدت فى  14-07-1997 برقم ايداع   

642 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2027  12:00:00ص

30 - سيد طافورى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2598  قيدت فى  26-08-1999 برقم ايداع   717 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2024  12:00:00ص

31 - ش عيد محمد السيد جاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2875  قيدت فى  05-02-2000 برقم ايداع   

115 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2025  12:00:00ص

32 - احمد ابراهيم احمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6103  قيدت فى  19-06-2004 برقم ايداع   

863 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2024  12:00:00ص

33 - شركة زينب عبدالمجيد محمد الغايشة وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   16412  قيدت فى  

31-01-2012 برقم ايداع   309 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2027  12:00:00ص

34 - علء عبدالمنعم موسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26785  قيدت فى  14-05-2017 برقم ايداع   

2163 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص
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35 - غادة عبدالخالق عبدالحميد داود وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   27758  قيدت فى  2017-10-24 

برقم ايداع   3895 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  

12:00:00ص

36 - سنتر النهضة )سيد عبدالفتاح وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   5853  قيدت فى  27-03-2004 برقم 

ايداع   391 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2024  12:00:00

ص

37 - خالد عبدالفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12017  قيدت فى  28-03-2010 برقم ايداع   989 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2025  12:00:00ص

38 - اصبح اسم الشركه/ وليد محمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18120  قيدت فى  

25-12-2012 برقم ايداع   3324 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

39 - السيد محمد محمد برغوت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27201  قيدت فى  01-08-2017 برقم 

ايداع   3285 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

40 - اصبح اسم الشركة مصطفى السعيد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28143  قيدت فى  

17-12-2017 برقم ايداع   4942 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

41 - اصبحح اسم الشركه/ عمرو نبيل عبدا القفاص وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   28230  قيدت فى  

27-12-2017 برقم ايداع   5182 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

42 - "مركز وادى الملوك" حسنى ميلد عازر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1157  قيدت فى  

20-05-1997 برقم ايداع   379 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2027  12:00:00ص

43 - محمود صلح الدين عبد الحميد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9957  قيدت فى  2008-08-19 

برقم ايداع   884 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2023  

12:00:00ص

44 - مؤمن احمد عبدالصالح يمنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18233  قيدت فى  20-01-2013 برقم 

ايداع   183 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00

ص

45 - محمد كمال محمد القاضى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21809  قيدت فى  04-02-2015 برقم 

ايداع   323 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2025  12:00:00

ص

46 - هاله على فوزى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   1605  قيدت فى  28-12-1997 برقم ايداع   

1399 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

47 - بدوى حسن عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4724  قيدت فى  13-10-2002 برقم ايداع   

967 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2027  12:00:00ص

48 - احمد كامل امام وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   25417  قيدت فى  08-11-2016 برقم ايداع   

4579 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2026  12:00:00ص

49 - احمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27155  قيدت فى  24-07-2017 برقم ايداع   3156 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

50 - وليد فاروق عبدا محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7103  قيدت فى  11-04-2005 برقم 

ايداع   712 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2025  12:00:00

ص

51 - احمد يحيى هلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18141  قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   

3361 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص
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52 - اسامة مصطفى احمد العشرى وشريكته )دينا للستيراد والتصدير(   شركة سبق قيدها برقم :   26653  

قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   1842 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/04/2027  12:00:00ص

53 - شركة حسين عبداللطيف عفيفى وشريكته )المدائن للمقاولت(   شركة سبق قيدها برقم :   2070  قيدت فى  

11-10-1998 برقم ايداع   816 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2023  12:00:00ص

54 - ش النيل للتوريدات المعمارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2834  قيدت فى  04-01-2000 برقم 

ايداع   12 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2025  12:00:00

ص

55 - شركة المانة للتجارة والستيراد ) محمد محروس محمد ومصطفى عوض الطنطاوى (   شركة سبق قيدها 

برقم :   15879  قيدت فى  11-10-2011 برقم ايداع   4580 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/10/2026  12:00:00ص

56 - مجدى نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39349  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   

1000011 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00

ص

57 - اصبح السم التجارى  وسام عبدالعظيم احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   17951  قيدت فى  

26-11-2012 برقم ايداع   3014 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

58 - محفوظ عبدالحميد مصطفى وشركاه لتجارة النجف بالقطاعى   شركة سبق قيدها برقم :   21052  قيدت 

فى  28-08-2014 برقم ايداع   2624 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2024  12:00:00ص

59 - اشرف السعيد احمد الشافعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19756  قيدت فى  01-01-2014 برقم 

ايداع   4 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2023  12:00:00ص

60 - اكتوبر لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6526  قيدت فى  14-02-2016 برقم ايداع   

584 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2026  12:00:00ص

61 - طارق راغب ابراهيم عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6526  قيدت فى  14-02-2016 برقم 

ايداع   584 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2026  12:00:00

ص

62 - محمد حماده على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17867  قيدت فى  11-11-2012 برقم 

ايداع   2862 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

63 - محمد سيد عبدالحفيظ وشريكه مينا ناجى ناصف امين   شركة سبق قيدها برقم :   21805  قيدت فى  

04-02-2015 برقم ايداع   316 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2025  12:00:00ص

64 - اصبح السم التجارى للشركة/اشرف محمد على عسكر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26056  قيدت 

فى  16-02-2017 برقم ايداع   724 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2027  12:00:00ص

65 - وليد احمد المصرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   26353  قيدت فى  13-03-2017 برقم ايداع   

2065 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص
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