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قيود أفراد

1 - محسن فهمى محمد الليثى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3906 ورقم 

قيد 36835    محل رئيسى  عن ورشة لف بوبنات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع الجنينه

2 - كريم الدين يوسف على جبره ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

3907 ورقم قيد 36836    محل رئيسى  عن تاجير سيارات لدى الغير بعد الحصول علي موافقه جهاز النقل 

البري والداخلي والدولي ودون شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق السماعليه, بجهة محافظة القاهرة 23 ش 

دولتيان - اغاخان

3 - باسل طلعت فهمى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3908 

ورقم قيد 36837    محل رئيسى  عن ادارة العاب ترفيهيه فيما عدا ) الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة 

القاهرة 163 شارع يوسف كرم تقسيم اليازجى

4 - امجد فوزى بسطا شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3914 

ورقم قيد 36838    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه فيما عدا ) استخدام النترنت والكمبيوتر (, بجهة محافظة 

القاهرة مول شيل اوت الزعفران الجديد منشيه الصدر

5 - مدحت كامل امين حنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3916 ورقم 

قيد 36840    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات بعد الحصول علي التراخيص من مصلحه الدمغ والموازين 

التابعه لوزاره التموين والوزاره الداخليه, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع محمد الخلفاوى تقاطع منيه السرج

6 - رضوى محمد موسى سعود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3943 

ورقم قيد 36841    محل رئيسى  عن تجاره احذيه وشنط حريمي فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة 5ش زكريا الحريرى -خلوصى -

7 - محمود رفقى محمد رضوان على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3945 ورقم قيد 36842    محل رئيسى  عن بيع بالتجزئه للجهزة الكهربائيه المنزليه والثاث ومعدات الضاءه 

وغيرها من الصناف المنزليه, بجهة محافظة القاهرة 4 - 4 أ - 6 أ محل 20 الدور الول علوى

8 - محمد حسنى رزق على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3947 ورقم 

قيد 36844    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيماعدا ) توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن ومواد الطباعه ومستلزماتها والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 16 ش بن هشام ارض ايوب

9 - هانى ترانسبورت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3963 ورقم قيد 

36845    محل رئيسى  عن نقل بضائع بعد الحصول علي موافقه الجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 

ودون شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق السماعليه, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 35  شارع المين

10 - احمد جمال عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3966 ورقم قيد 36846    محل رئيسى  عن الستيراد وتجارة اجهزة التصالت ومستلزمات الكمبيوتر فيما 

المجموعه19 والمجموعه 6 من الفقره  36 فيما عدا ) اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 74 سنه 2022 

رقم صادر 7463, بجهة محافظة القاهرة 59 شارع المستشفي

11 - مراد محمد محمود السمره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3977 

ورقم قيد 36848    محل رئيسى  عن مطعم فول و طعميه, بجهة محافظة القاهرة 63 شارع العباسيه

12 - سامح مكرم فهمى ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3998 ورقم قيد 36849    محل رئيسى  عن تجارة وطلء المعادن, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع عبدا 

الشوريجى ناصية شارع الزهور بناحيه جزيره بدران
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13 - عماد رزق ابو العل زناتى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 4003 

ورقم قيد 36851    محل رئيسى  عن بيع شنط واكياس بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 3 ح النوبى درب 

البرابرة -الدور الرضي - محل

14 - عبدالحكيم ربيع عبدالحكيم ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

4004 ورقم قيد 36852    محل رئيسى  عن تصوير و طباعه و تجارة ورق تصوير فيماعدا ) الملبس 

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

بسنه 2022 رقم اصدار 6821 ورقم الموافقه 79 (, بجهة محافظة القاهرة 30 ش على محمود طه طوسون - 

شقه رقم1 بالدور الول

15 - ماهر صبحى سليمان عوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

4022 ورقم قيد 36853    محل رئيسى  عن توريدات فندقيه, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع فاطمه النبويه من 

ش سلمه عفيفي

16 - هانى اسماعيل سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 4061 

ورقم قيد 36855    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير فيماعدا ) الفقره 36 من المجموعه 19 والمجموعه 6 (, 

بجهة محافظة القاهرة 5 ش الترجمان الدور الثانى

17 - فادى عوض عدلى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 4073 

ورقم قيد 36856    محل رئيسى  عن توريد اطارات وقطع غيار سيارات و صيانة سيارات, بجهة محافظة 

القاهرة 25 شارع عمر بن الخطاب

18 - ايمن ماهر محفوظ تادرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 4074 

ورقم قيد 36857    محل رئيسى  عن تقديم وجبات جاهزة و مشروبات فيما عدا الكحوليات, بجهة محافظة 

القاهرة 216 الترعه البولقيه

19 - حمزه محمد سعيد عباس حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

4086 ورقم قيد 36858    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات العمومية, بجهة محافظة القاهرة 5

شارع فهمي باشا من شارع حمدي غمره

20 - جهاد سيد حسن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 4103 ورقم 

قيد 36859    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه دون توريد الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايا و العلن, 

بجهة محافظة القاهرة 49 شارع كامل صدقى - الفجاله

21 - محمد سعيد عبدالعليم فاضل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 4119 

ورقم قيد 36861    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع ملبس جاهزة جملة وقطاعى فيما عدا الملبس العسكريه و 

اكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة 49ش عثمان احمد محل رقم 1

22 - شرف لتجارة و الملبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 4121 

ورقم قيد 36862    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع الملبس فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة 9 شارع دسوقى من شارع الجيش

23 - اندرو يوسف فؤاد ايراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 4140 

ورقم قيد 36865    محل رئيسى  عن مكتبة دون الكتب الدينيه و دون تصوير مستندات, بجهة محافظة القاهرة 

31 ش عشرة ارض بابا دبلو

24 - مصطفى احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 4141 

ورقم قيد 36866    محل رئيسى  عن تجاره ملبس فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة 44 شارع الجيش
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25 - ابراهيم جابر جابر حامد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 4143 

ورقم قيد 36867    محل رئيسى  عن تجاره الجلود المدبوغه, بجهة محافظة القاهرة 15 بير حمص شارع 

الجيش

26 - محمود رشاد للموبيليا تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 4175 ورقم 

قيد 36869    محل رئيسى  عن بيع موبيليا, بجهة محافظة القاهرة عقار 10/8 درب ابو طبق سويقه المناصره

27 - ماهر توفيق احمد خلف ا الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 4206 ورقم قيد 36870    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا )توريد مواد الكمبيوتر ومواد 

الدعايه والعلن ومواد الطباعه والحبار(, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع عمر شاهين

28 - مايكل عبده عطيه موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 4224 

ورقم قيد 36872    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار 4 شارع احمد عمار 

من دولتيان الخلفاوي

29 - ميلد ايهاب ميلد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 4240 

ورقم قيد 36874    محل رئيسى  عن تصوير مستندات فيما عدا الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و 

المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بوافقه امنيه رقم 109 سنه 2022, بجهة محافظة 

القاهرة 10 ش زنانيرى محل رقم 4

30 - على محمود راشد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 4250 

ورقم قيد 36876    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه, بجهة محافظة القاهرة 58 ش غرب 

القشلف العباسيه

31 - رومانى لمعي اسطفانوس سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

4252 ورقم قيد 36877    محل رئيسى  عن بيع الغذيه و المشروبات و التبغ بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 

141 ش شبرا

32 - ايمن حسانين حمدان عجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 4253 

ورقم قيد 36878    محل رئيسى  عن توريدات عامه فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و مستلزماته و الخبار 

و مواد الدعايه و العلن و الت التصوير الفوتوغرافي و البلي استيشن, بجهة محافظة القاهرة 250شارع 

الترعة البولقيه

33 - اشرف زغلول مرقص شنوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

4259 ورقم قيد 36879    محل رئيسى  عن تجاره المصوغات والمجوهرات, بجهة محافظة القاهرة 144 ش 

شبرا

34 - احمد عبد الرحمن عبدا عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 4279 ورقم قيد 36881    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار السيارات لجهات الملزمة, بجهة محافظة 

القاهرة 10شارع الرحاب من جسر البحر

35 - محمد محمد احمد عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 4297 

ورقم قيد 36883    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و النترنت و الطباعه و 

مستلزماتها و الحبار و مواد الدعايا و العلن و توريد العماله و الت التصوير الفوتوغرافي و البلي استيشن, 

بجهة محافظة القاهرة 27شارع البطل من الترعه البولقية

36 - توحيده محمد رافت عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 4318 

ورقم قيد 36885    محل رئيسى  عن نقل بضائع وخدمات النقل بشروط الحصول علي التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق السماعيليه, بجهة محافظة 

القاهرة 7 ح خميس من حجازى الشرقى
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37 - محمد عيد مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 4320 

ورقم قيد 36886    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة القاهرة 20 ش الطمار محل 5 عطفه المشارقه

38 - محمد احمد عيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 4321 

ورقم قيد 36887    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة القاهرة 20ش الطمار الوسكى المحل رقم 1

39 - حسن يحيى حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 4339 

ورقم قيد 36888    محل رئيسى  عن تجارة مسامير, بجهة محافظة القاهرة 15 ش يوسف نجيب بالدور 

الرضي

40 - احمد محمد سيد على بكير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 4349 

ورقم قيد 36889    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم حفلت داخليه بموافقه امنيه رقم 120 صادر امن رقم 7993 

)16/ 11 / 2022(, بجهة محافظة القاهرة بلوك 55 مدخل 2 مساكن الضباطش العاشر من رمضان شقه 8

41 - سيد مختار لطفى رمضان السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

4357 ورقم قيد 36891    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طباعه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر و اجهزه الطباعه, 

بجهة محافظة القاهرة 119 ش القلعه الدور الول

42 - السويفى للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 4373 ورقم قيد 

36892    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الكرجي الدور الرابع -غرفه من شقه

43 - منى مصطفى محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

4380 ورقم قيد 36893    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 4 ش بن مفلج

44 - احمد حنفي محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 4391 

ورقم قيد 36894    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة القاهرة 22ش الجسر الترعه البولقيه

45 - على عبدالكريم اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 4401 

ورقم قيد 36896    محل رئيسى  عن حلقه وقص الشعر للرجال, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع محمود يونس 

عبدالحميد الديب

46 - احمد فارس محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 4402 

ورقم قيد 36897    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة شارع احمد حافظ عوض 

بالعقار رقم 3 بالدور الرضي

47 - احمد احمد عبدالحليم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 4438 

ورقم قيد 36899    محل رئيسى  عن للتوريدات العمومية والثاث المكتبي فيماعدا)توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايا والعلن والت التصوير والبليستيشن ومواد الطباعه(, بجهة محافظة القاهرة شارع 

المنوفى بالعقار رقم 16 -بالدور الثاني -مكتب رقم 5

48 - الورداني للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 4446 

ورقم قيد 36900    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيماعدا)توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات 

الطباعه ومواد الطباعه ومواد الدعايا والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة شارع المستشفى الدمرداش 

العباسية عقار رقم 5 -الدور الثالث-غرفه من شقه رقم 5

49 - مجدى عبدالملك يوسف سليمان مشرقيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 4456 ورقم قيد 36903    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار افراح و ورد, بجهة محافظة القاهرة حارة 

دسوقى من شارع الموسكى
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50 - ابانوب عماد انور يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 4471 

ورقم قيد 36906    محل رئيسى  عن برمجة وتصميم مواقع انترنت فيما عدا اصدار الصحف و المجالت و 

الكتب الدينيه و المصاحف و المن و الحراسه و الكاميرات السلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة القاهرة 35 شارع روقي المعارف الدور السادس

51 - ايهاب صلح سليمان الشابورى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

4472 ورقم قيد 36907    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة حريمى فيما عدا الملبس العسكريه و 

اكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة 21 ش الشواذلية محل رقم 40

52 - يوسف ابراهيم يوسف سمعان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

4481 ورقم قيد 36908    محل رئيسى  عن التصدير, بجهة محافظة القاهرة شارع محمود النجار القصيرين 

عقار رقم 12 بالدور الرضي

53 - كيرلس جرجس فرج بانوب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 4489 

ورقم قيد 36909    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 376 شارع الترعة البولقيه

فروع الفراد

1 - عادل فرج محمد جبريل  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   3887 ورقم قيد   30271  محل فرعى  عن 

توكيلت تجارية وتجارة مستلزمات طبية دون الدوية والستيراد دون المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  

بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 14  ش الشهيد مسعد مصطفي

2 - عادل فرج محمد جبريل  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   3889 ورقم قيد   30271  محل فرعى  عن 

توكيلت تجارية وتجارة مستلزمات طبية دون الدوية والستيراد دون المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  

بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 5 ش القضاعي

3 - مروة رشدي محمد سيد  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   3925 ورقم قيد   26596  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 85 ش بدر تقسيم الرقابه الداريه

4 - عادل ملك ميخائيل خله  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   4045 ورقم قيد   35083  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط تجارة ملبس جاهزة )دون الزي العسكري(  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /3 ش زكريا 

الحريري - خلوصي من ش شبرا محل رقم 1

5 - حسن مجدى حسن عبد الحميد  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   4195 ورقم قيد   34012  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / خدمات اعلميه فيما عدا ) توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه برقم 7464 ورقم الموافقه 75 سنه 2022  بجهة محافظة القاهرة 

اضافه فرع بالعنوان /2 حاره فهمي

6 - ريمون نبيل عزيز مسيحه  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   4460 ورقم قيد   23584  محل فرعى  عن 

توريد عدد وادوات ورش دون اجهزة الكمبيوتر  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 46 ق ارض رقم 9 

مربع 1258 ي النزهه
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قيود الشركات

1 - شركة بول يوسف عطا فريد وشريكه شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    4314 ورقم قيد  36884    مركز عام  عن تجارة الجهزه الكهربائيه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته وماكينات الطباعه وماكينات التصوير  بجهة محافظة القاهرة 21 درب المناصره

2 - حسن سليمان مصطفى و شريكه شريف حسن سليمان شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    4464 ورقم قيد  36905    مركز عام  عن ورشة خراطه و تشكيل معادن  

بجهة محافظة القاهرة شارع الباشا الترعه البولقيه

فروع الشركات

1 - رفيق رفعت رفلة وشركاه   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    3901 ورقم قيد   36483   فرعى  

عن صناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف وجميع مستلزماتها  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 72 

ش عثمان بن عفان

2 - رفيق رفعت رفلة وشركاه   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    3897 ورقم قيد   36483   فرعى  

عن صناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف وجميع مستلزماتها  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 36 

كنيسه الرمن

3 - رفيق رفعت رفلة وشركاه   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    3899 ورقم قيد   36483   فرعى  

عن صناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف وجميع مستلزماتها  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 9 

درب البرابره

4 - رفيق رفعت رفلة وشركاه   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    3895 ورقم قيد   36483   فرعى  

عن صناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف وجميع مستلزماتها  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 22 

حوش الحين - درب البرابره

5 - اسلم عبدا خليفه وشريكه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    4113 ورقم قيد   33951   فرعى  

عن اضافة نشاط تجارة الجهزة الكهربائية ) دون الكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع 

بالعنوان / 25 ش عزيز المصري

6 - اسلم عبدا خليفه وشريكه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    4115 ورقم قيد   33951   فرعى  

عن اضافة نشاط تجارة الجهزة الكهربائية ) دون الكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع 

بالعنوان / 80 عمارات عثمان

7 - تامر احمد علي حسين وشركاءه   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    4329 ورقم قيد   32320   

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

القاهرة محل رقم )14( , )15( بالعقار رقم 23 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل

8 - تامر احمد علي حسين وشركاءه   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    4329 ورقم قيد   32320   

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

الجيزة مكتب في العقار رقم 3 ش امير المؤمنين شقه رقم 1 الدور الول الهرم
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 محو - شطب

1 - سيد فاروق محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   29914 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع  1332 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

2 - يحيى يوسف محمود زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19217 قيد فى 05-02-2002 برقم ايداع  241 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك التجاره

3 - هشام ابراهيم عبد الفتاح عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   32614 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  444 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

4 - هشام ابراهيم عبد الفتاح عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   32614 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع  

4640 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

لترك التجاره

5 - هشام ابراهيم عبد الفتاح عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   32614 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  439 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

6 - باهر لطيف شنوده داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   30306 قيد فى 12-06-2016 برقم ايداع  2338 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك التجاره

7 - سميه طلعت عبد العاطي الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   32115 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع  

3234 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

لترك التجاره

8 - عزت ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15872 قيد فى 18-11-1998 برقم ايداع  2120 وفى 
تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى نهائيا 

9 - صفوت صليب عطية يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   34795 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع  2315 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

10 - ايهاب عبدالفتاح احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24928 قيد فى 12-09-2007 برقم ايداع  1797 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

11 - جرجس حبيب حبشي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   30375 قيد فى 27-07-2016 برقم ايداع  

2426 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

لترك التجاره

12 - عيسى محمد عيسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34861 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  2803 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

13 - سامح ميخائيل جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   23999 قيد فى 21-09-2006 برقم ايداع  2435 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

14 - احمد امام محمد امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31506 قيد فى 10-04-2017 برقم ايداع  

1253 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

15 - هانى سيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33660 قيد فى 06-09-2018 برقم ايداع  2755 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك الترك التجاره

16 - عاطف محمد مرسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33188 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع  1442 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

17 - نشات شهدى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15292 قيد فى 31-05-1998 برقم ايداع  959 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو لترك التجاره
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18 - كريم سعيد عاشور عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   20901 قيد فى 27-10-2003 برقم ايداع  

2171 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو لترك التجاره

19 - عياد توفيق شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   6291 قيد فى 08-06-1989 برقم ايداع  656 وفى تاريخ  

14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

20 - علء دبركى عبدالنبى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   24057 قيد فى 03-10-2006 برقم ايداع  

2553 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو لترك التجاره

21 - حسن مجدى حسن عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34012 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع  

1627 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغء الفرع نهائيا

22 - أشرف محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   26830 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع  1760 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

23 - جاكلين شنوده مساك لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36594 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  

2009 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

24 - كمال عبدا شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   2137 قيد فى 02-04-1986 برقم ايداع  485 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجاره

25 - عزيز عجبان ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2227 قيد فى 28-04-1986 برقم ايداع  584 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

26 - وجدى لبيب شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   15519 قيد فى 04-08-1998 برقم ايداع  81402 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

27 - ايهاب مينا منير غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34781 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع  2042 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو

28 - محمد شوقى السيد احمد الغول  تاجر فرد سبق قيده برقم   25566 قيد فى 17-03-2009 برقم ايداع  

454 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بموجب امر محو

29 - اسحق سمير حنا بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26158 قيد فى 17-08-2010 برقم ايداع  1718 

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

30 - الجمل لطباعة الديجتال  تاجر فرد سبق قيده برقم   29861 قيد فى 27-03-2016 برقم ايداع  1147 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو بترك التجاره

31 - نبيل عبدالعزيز قاسم فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   28339 قيد فى 20-11-2014 برقم ايداع  

2215 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

32 - هبه ا حافظ امين قرنفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   29536 قيد فى 01-02-2016 برقم ايداع  340 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجاره

33 - ياسمين عباس يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29612 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع  536 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

34 - اشرف السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34893 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع  2927 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

35 - منال وليم كامل شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   35647 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع  617 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

36 - فكري شكري طوخي  تاجر فرد سبق قيده برقم   16775 قيد فى 25-08-1999 برقم ايداع  81556 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر مح و ذلك ترك التجاره

37 - محمود فوزي منشاوي حيدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26482 قيد فى 16-02-2011 برقم ايداع  231 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك لترك 

التجاره

38 - محمود مصطفى محمد محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   29792 قيد فى 15-03-2016 برقم 

ايداع  993 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو
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39 - عماد راضى فخرى لوقادوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   24410 قيد فى 20-12-2006 برقم ايداع  

3300 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

40 - محمد حسن محمد على خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   31853 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع  

2334 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

41 - عز الدين عماد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   34520 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  974 

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

42 - مدحت اسعد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   20871 قيد فى 18-10-2003 برقم ايداع  2082 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب امر محو و ذلك لترك التجاره

43 - اسماء ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   35365 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع  1893 

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

44 - يوسف ابو السعد ابراهيم غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36479 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  

1137 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري وذلك لترك 

التجاره
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رأس المال

1 - نيفين حنا صادق اسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم   35234 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع   1373 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - ماهر صبحى سليمان عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   36853 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع   4022 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - عمرو حافظ ابراهيم حافظ الوزير تاجر فرد سبق قيده برقم   32074 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع   

3146 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - آسر محمد ربيع عبد الحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   36864 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع   

5086 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - ليلي ابو المعاطي شفيق ابو المعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم   34778 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع   

2037 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

6 - خالد سعيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   32221 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع   3540 فى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

7 - حسن شعبان عبدالله اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   23100 قيد فى 02-02-2006 برقم ايداع   163 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

8 - آسر محمد ربيع عبد الحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   36864 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع   

5086 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - شريف ظريف لطفي لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   28300 قيد فى 30-10-2014 برقم ايداع   2049 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

10 - تعديل السم التجاري/ مينا رشدي ناشد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   30059 قيد فى 2016-05-15 

برقم ايداع   1738 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

11 - علي فوزي كامل عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   32121 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع   

3248 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - سيد احمد هاشم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33121 قيد فى 08-04-2018 برقم ايداع   1239 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - محمد عبد العزيز محمد العليمى تاجر فرد سبق قيده برقم   23457 قيد فى 18-05-2006 برقم ايداع   

1116 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000,000.000

14 - ممدوح احمد محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   28921 قيد فى 16-09-2015 برقم ايداع   

1695 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - عادل فرج محمد جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم    30271 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع    2256 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 14  ش الشهيد 

مسعد مصطفي

2 - عادل فرج محمد جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم    30271 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع    2256 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 5 ش القضاعي

3 - منى حسنى عبد العظيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    36543 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

1543 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 115 ش 

مصدق

4 - مروة رشدي محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    26596 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع    688 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 85 ش بدر تقسيم 

الرقابه الداريه

5 - شادي عزت عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36643 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    

2419 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج اضافه فرع بالعنوان / برج علء 

ابو ستيت - طريق مصر اسوان الزراعي - بالبلينا ببندر البلينا

6 - مينا فريد لويز سوس تاجر فرد سبق قيده برقم    31357 قيد فى 07-03-2017 برقم ايداع    824 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /  ش 87 شبرا

7 - نعيم نادى نعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    35326 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    1743 وفى تاريخ  

06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 10 ب شارع الخمارويه

8 - اشرف عز الرجال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24673 قيد فى 02-04-2007 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / خط 12 

بنها - بملك عز الرجال احمد منشاه العمار

9 - عطيه اليا مريد سيداروس تاجر فرد سبق قيده برقم    33926 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع    3494 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / برج مريم ش سند 

عبدالحكيم الخمسين ابورجيله

10 - عادل ملك ميخائيل خله تاجر فرد سبق قيده برقم    35083 قيد فى 21-05-2020 برقم ايداع    676 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /3 ش زكريا 

الحريري - خلوصي من ش شبرا محل رقم 1

11 - آسر محمد ربيع عبد الحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    36864 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

5086 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / القاهرة 

الجديدة ق 8 م البنفسج التجمع الول بنشاط / معرض مراتب

12 - حسن مجدى حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    34012 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    

3712 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان /  12 أ ش 

ماهر باشا الوايلي شقه 10

13 - حسن مجدى حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    34012 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    

3712 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /2 حاره 

فهمي

14 - حسين محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    2682 قيد فى 27-08-1986 برقم ايداع    1090 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 133 ش جسر 

البحر

15 - حسن شعبان عبدالله اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    23100 قيد فى 02-02-2006 برقم ايداع    

163 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 125 شارع 

جسر البحر
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16 - صيدلية د محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    30563 قيد فى 18-09-2016 برقم ايداع    2935 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 13 سابقا 11 حاليا 

ح عبدالرحمن احمد من السدالعالي

17 - الحسينى عبد المنعم صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30165 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع    

1989 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح/ 2 ش المزلقان بالدور الول علوي

18 - آسر محمد ربيع عبد الحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    36864 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

5086 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش بور سعيد امام المدرسه 

العداديه

19 - آسر محمد ربيع عبد الحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    36864 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

5086 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه على افتتاح فرع بالعنوان 

القاهرة الجديدة ق 8 م البنفسج التجمع الول بنشاط / معرض مراتب

20 - سيد زغلول عبد الوهاب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34030 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع    

3757 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان /ليصبح 16ش 

هاشم حامد حاليا 10 ش شاكر فرج من احمد فاروق سابقا

21 - تعديل السم التجاري/ مينا رشدي ناشد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    30059 قيد فى 2016-05-15 

برقم ايداع    1738 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان/ 18 

شارع عمربن الخطاب

22 - السيد السيد السيد محمد الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم    36170 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

4064 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعماره 29 من مشروع 

اسكان القوات المسلحه امتداد رمسيس مدينه نصر

23 - تعديل السم التجاري الي / منير نصيف للنظارات تاجر فرد سبق قيده برقم    7610 قيد فى 

06-11-1990 برقم ايداع    1409 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع بالعنوان / مدينتي اوبن اير مول

24 - علي فوزي كامل عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    32121 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    

3248 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 9ش 

البرادمن ش بديع

25 - سيد احمد هاشم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33121 قيد فى 08-04-2018 برقم ايداع    1239 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 9ش البرادمن ش 

بديع

26 - صبرين عبده جبر خضر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36401 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

618 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / ملحق 

بمسجد الشيماء الدور التاني

27 - مروه محمد امام حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    36795 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع    3514 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /1شارع متحف 

المطريه

28 - تعديل السم التجاري الي / منير نصيف للنظارات تاجر فرد سبق قيده برقم    7610 قيد فى 

06-11-1990 برقم ايداع    1409 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

G.V.B اضافه فرع بالعنوان /ميدان جهينه مول العرب رقم

29 - ممدوح احمد محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28921 قيد فى 16-09-2015 برقم ايداع    

1695 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /3ح الحلوه 

السكاكيني محل رقم 1

30 - ريمون نبيل عزيز مسيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    23584 قيد فى 15-06-2006 برقم ايداع    

1438 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 46 ق 

ارض رقم 9 مربع 1258 ي النزهه
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31 - منى حسنى عبد العظيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    36543 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

1543 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان/115 شارع 

مصدق الدقي
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النشاط

1 - احمد محمد حمدى شندى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  36820 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    

3750وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع لتصنيع الحذيه

2 - ابتسام صلح عبد الرسول الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  33751 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

3009وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره الملبس الجاهزه 

فيماعدا ) الملبس العسكريه واكسسواراتها(

3 - حسن مجدى حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  34012 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    

3712وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / خدمات اعلميه فيما عدا ) توريد 

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

برقم 7464 ورقم الموافقه 75 سنه 2022

4 - اشرف عز الرجال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24673 قيد فى 02-04-2007 برقم ايداع    688

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التعبئه والتغليف للحبوب والمكسرات والمواد 

الغذائيه ولوازم المقالي والمحلت ) الفرع (

5 - مكتبة طه تاجر فرد سبق قيده برقم  36644 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    2422وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / عرض مصنفات سمعيه و بصريه عن طريق الكمبيوتر 

فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه بموافقه امنيه رقم )90( سنه 2022 برقم صادر )7888(

6 - جهاد فوزي محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  36659 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع    2557وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد اجهزه كهربائيه و مقاولت عامه

7 - مينا عماد عزيز عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  36720 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع    2980

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريدات عموميه فيما عدا ) توريدات اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار ومواد الدعايا والعلن وتوريد العماله(

8 - علء عادل محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  29553 قيد فى 02-02-2016 برقم ايداع    382وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط / التصدير

9 - مينا فاروق رزق ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  35147 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    955وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه

10 - حسن شعبان عبدالله اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  23100 قيد فى 02-02-2006 برقم ايداع    

163وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره قطع غيار سيارات

11 - الحسينى عبد المنعم صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30165 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع    

1989وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / المقاولت العامه والتوريدات 

الكهربائيه والدوات الصحيه ومعدات الورش والخشاب ومستلزمات المكاتب واوراق التصوير والبلستيك 

والمواد الغذائيه

12 - جون مكرم نعيم سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  36337 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    176وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بليستيشن وعرض دش بموافقه امنيه رقم 62 

بتاريخ 2022 فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

13 - وائل أحمد مصطفى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  28927 قيد فى 17-09-2015 برقم ايداع    1712

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه و ايجار 

المناظيرفيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و النترنت و الحبار و مواد الدعايا و العلن و توريد العماله و الت 

التصوير الفوتوغرافي و الفيديو البلي استيشن

14 - عزيز عاطف عزيز عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  30336 قيد فى 20-07-2016 برقم ايداع    2338

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الرئيسي الخر و الكائن بالسلم ليصبح 

مصنع موبليا
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15 - ياسر عبد الحفيظ ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  31802 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

2156وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تاجر سيارات رحلت بعد 

الحصول علي موافقه الجهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي و دونا الشمال و جنوب سيناء و القنطره شرق 

السماعليه و حي الجناين بالسويس

16 - تعديل السم التجاري/ مينا رشدي ناشد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  30059 قيد فى 2016-05-15 

برقم ايداع    1738وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ ليصبح توريدات 

عموميه واستيراد وتصدير دون توريد مواد الكمبيوتر ومواد الدعايا والعلن ومواد الطباعه والحبار فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6

17 - حازم عماد تاج الدين حسن الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم  30220 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع    

2144وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ التوريدات العموميه فيما عدا )

توريد العماله والطباعه ومستلزماتها والحبار ومواد الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته(

18 - خالد على يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31489 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع    1215وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / صاله لللعاب الرياضيه دون النترنت 

ودون الكمبيوتر والنترنت

19 - محمد شرف الدين رسمى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  36055 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

3683وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تسويق الكتروني عبر شبكه النترنت )

اكسسوار ومشغولت فضيه( بموافقه امنيه رقم 5 لسنه 2022 برقم صادر 4153 فيماعدا) المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص(

20 - منى حسنى عبد العظيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36543 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

1543وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط/تاجير سيارات ذلك بعد الحصول 

علي الترخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلي والدولي ودون شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق السماعيليه 

وحي الجناين بالسويس

21 - محمد عبد ا عزازي عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  30902 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع    

3805وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التوريدات و المقاولت فيما عدا اجهزه 

الكمبيوتر و مستلزماته و ماكينات الطباعه والحبار و مواد الدعايا و العلن و توريد العماله

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33751 وتم ايداعه بتاريخ   

03-10-2018  برقم ايداع 3,009.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / جوبرنت للملبس الجاهزه

2 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31357 وتم ايداعه بتاريخ   

Plus / 07-03-2017  برقم ايداع 824.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / بلس

3 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36854 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2022  برقم ايداع 4,035.000 الى : يحيى صلح ابراهيم سليمان سلمه

4 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24673 وتم ايداعه بتاريخ   

02-04-2007  برقم ايداع 688.000 الى : مصنع العز لتحميص المكسرات ) الفرع (

5 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33926 وتم ايداعه بتاريخ   

14-11-2018  برقم ايداع 3,494.000 الى : اضافه السمه التجاريه / الكرمه للمقاولت

6 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34925 وتم ايداعه بتاريخ   

08-12-2019  برقم ايداع 3,077.000 الى : الغاء السمه التجاريه

7 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32315 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2017  برقم ايداع 3,786.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مؤسسه ايه اتش  كونسلتنج

8 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33996 وتم ايداعه بتاريخ   

Lavrena -28-11-2018  برقم ايداع 3,676.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ لفريني

9 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36868 وتم ايداعه بتاريخ   

13-12-2022  برقم ايداع 4,171.000 الى : ل يوجد

10 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36868 وتم ايداعه بتاريخ   

13-12-2022  برقم ايداع 4,171.000 الى : هاني لطفي جرس موسي

11 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36875 وتم ايداعه بتاريخ   

18-12-2022  برقم ايداع 4,242.000 الى : صباح عبدالحكيم عبدا سالم

12 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35147 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2020  برقم ايداع 955.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح كيه ام ان للتوكيلت التجاريه 

و التوريدات العامه

13 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23100 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2006  برقم ايداع 163.000 الى : المؤسسه المتحده لقطع غيار السيارات

14 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30059 وتم ايداعه بتاريخ   

15-05-2016  برقم ايداع 1,738.000 الى : تعديل السم التجاري/ مينا رشدي ناشد سليمان

15 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30059 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2016  برقم ايداع 1,738.000 الى : تعديل السمه التجاريه/ مستر ايجيبت

16 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31489 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2017  برقم ايداع 1,215.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / جيمبنزي

17 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30902 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2016  برقم ايداع 3,805.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / المتحده لصيانه اجهزه 

تبريد و تكييف و اجهزه كهربائيه و التوريدات و المقاولت
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الشخاص

1 - يحي صلح ابراهيم سليمان سلمه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   36854 وتم ايداعه بتاريخ  

07-12-2022 برقم ايداع    4035تم التأشير فى تاريخ   07-12-2022   بــ  

2 - هانى لطفى جرس موسى  مدير فرع المقيد برقم قيد   36868 وتم ايداعه بتاريخ  13-12-2022 برقم ايداع    

4171تم التأشير فى تاريخ   13-12-2022   بــ  

3 - صباح عبدالحكيم عبد ا  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   36875 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-18 

برقم ايداع    4242تم التأشير فى تاريخ   18-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - فر شفيق عبد السيد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    2632 قيدت فى 06-08-1986 برقم ايداع   

1035 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا بموجب عقد رقم 9751 ه 

سنه 2022 مصدق علي توقيعاته

2 - شركة ايهاب فريد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    35271 قيدت فى 24-09-2020 برقم ايداع   

1495 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه بموجب عقد رقم 1382 سنه 

2022 مسجل وملخص

3 - الكوثر للتوريدات والعمال الهندسية سيد محمد احمد عبد الغني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    17846 

قيدت فى 16-08-2000 برقم ايداع   1611 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركه بموجب عقد رقم 2533 سنه 2022 مسجل ملخص شركات شمال

4 - علءالدين حامد صادق رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    35977 قيدت فى 22-08-2021 برقم 

ايداع   3235 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه بموجب عقد رقم 2532 

سنه 2022 ملخص ومشهر عنه محكمه شمال القاهره

5 - رشدى فؤاد جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    7065 قيدت فى 17-03-1990 برقم ايداع   384 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا بموجب عقد رقم 2572 سنه 2022 

شركات شمال

6 - عماد لويز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    17742 قيدت فى 10-07-2000 برقم ايداع   1373 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

7 - اشرف زغلول وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9032 قيدت فى 08-03-1992 برقم ايداع   449 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل روض الفرج بموجب عقد فسخ رقم 12059 في سنه )2005( 

تم فسخ الشركه نهائيا

8 - احمد السيد احمد احمد نور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    8187 قيدت فى 02-06-1991 برقم ايداع   

877 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

9 - النصر للتوريدات والمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم    32746 قيدت فى 28-01-2018 برقم 

ايداع   280 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

10 - محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    32746 قيدت فى 2018-01-28 

برقم ايداع   280 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

11 - شركه خالد عبد الحافظ وشريكيه أحمد سعد محمد ومحمود عيد محمد عطا   شركة سبق قيدها برقم    

27680 قيدت فى 20-06-2013 برقم ايداع   1094 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

فسخ الشركه نهائيا بموجب عقد 1328 سنه 2022

12 - ماجد مكرم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    34817 قيدت فى 01-10-2019 برقم ايداع   2455 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بموجب امر محو و ذلك لفسخ الشركه

13 - شركه نعناعه عطاا وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم    4530 قيدت فى 26-09-1987 برقم ايداع   

1290 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو

14 - محمد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    31870 قيدت فى 20-07-2017 برقم ايداع   2382 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل بموجب عقد فسخ مسجل ملخصه محكمه 

برقم 1385 لسنه 2022
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - احمد احمد محمد صالح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26638 قيدت فى 23-05-2011 برقم ايداع    

844وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

2 - حسام عبدالجواد محمد حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     22121 قيدت فى 29-01-2005 برقم 

ايداع    209وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000,000.000

3 - اسلم عبدا خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33951 قيدت فى 19-11-2018 برقم ايداع    

3566وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

4 - تعديل السم التجاري ليصبح / تامر محمود مختار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26064 قيدت فى 

11-07-2010 برقم ايداع    1416وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

5 - المنار للعمال الهندسية ) علء محمد الطنانى وشركاة ( شركة سبق قيدها برقم     19105 قيدت فى 

13-12-2001 برقم ايداع    2350وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

6 - مستشفي العربي ) ذات مسئولية محدودة( شركة سبق قيدها برقم     12087 قيدت فى 14-09-1995 برقم 

ايداع    1546وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  557,440,000.000

7 - تعديل السم التجارى ليصبح / محمود محمد قاسم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     24629 قيدت فى 

08-03-2007 برقم ايداع    529وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركة الماسة للستثمار والتنمية العقارية ) ماجد لويز وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     28237 قيدت فى 

11-09-2014 برقم ايداع    1733وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان الي 42 مكرم عبيد

2 - رفيق رفعت رفلة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36483 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    1143

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 27 ش الجيش

3 - رفيق رفعت رفلة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36483 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    1143

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 22 حوش الحين - 

درب البرابره

4 - رفيق رفعت رفلة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36483 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    1143

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 36 كنيسه الرمن

5 - رفيق رفعت رفلة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36483 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    1143

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 9 درب البرابره

6 - رفيق رفعت رفلة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36483 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    1143

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 72 ش عثمان بن 

عفان

7 - علي زين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     34673 قيدت فى 25-06-2019 برقم ايداع    1503وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان/ محل رقم )A1  ( بالمول 

الملحق لبنزينه شيل اوت -جاردينيا طريق السويس

8 - اسلم عبدا خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33951 قيدت فى 19-11-2018 برقم ايداع    

3566وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 25 ش 

عزيز المصري

9 - اسلم عبدا خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33951 قيدت فى 19-11-2018 برقم ايداع    

3566وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 80 عمارات 

عثمان

10 - احمد السيد احمد احمد نور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8187 قيدت فى 02-06-1991 برقم ايداع    

877وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 شارع السلم - ارض اغاخان 

شبرا مصر

11 - تعديل اسم الشركه ليصبح ) عمرو مجدي اسماعيل و شريكته ( شركة سبق قيدها برقم     27999 قيدت 

فى 08-04-2014 برقم ايداع    653وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مقر الشركه ليصبح / شقه 7 الكائنه بالدور الخامس بالعقار رقم 13 ش دولتان - الخلفاوي

12 - سيد فاروق احمد سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36624 قيدت فى 26-07-2022 برقم ايداع    

2218وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع الكائن /3ش الجيش 

شقه 2
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / محمد محمد عاطف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29049 قيدت 

فى 22-10-2015 برقم ايداع    2044 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح / تجاره وتوريد المنتجات الغذائيه لكافه الجهات والستيراد  والتصدير

2 - فوزي سعد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27225 قيدت فى 21-06-2012 برقم ايداع    

1211 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / التطوير الدوائي 

والتسويق والتوزيع والتصنيع لدي الغير لجميع الدويه البشريه والمستحضرات الطبيه والبيطريه والمبيدات 

الحشريه والمطهرات والمستلزمات الطبيه والجهزه الطبيه والتوكيلت التجاريه والستشارات الفنيه دون 

الستشارات القانونيه والستشارات في مجال نظم المعلومات

3 - الشركة الوطنية لستيراد قطع غيار السيارات ) مايكل اميل المعصرانى وشريكته( شركة سبق قيدها برقم     

28210 قيدت فى 28-08-2014 برقم ايداع    1646 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل النشاط ليصبح / استيراد وتجاره وبيع قطع غيار السيارات وموتورات السيارات

4 - الشركة المصرية للصباغة ) ازغل تكس (  ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     9807 قيدت فى 

22-03-1993 برقم ايداع    300 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / 

صناعه الصباغه بكافه انواعها من صباغه النسيج والخيوط والغزل وكافه مايلزم لصناعه النسيج من اعمال 

الصباغه وكذلك تصنيع المواد الكيماويه الزمه لصناعه النسيج والصباغه وكذلك تجاره واستيراد كافه اللت 

والكيماويات وخامات ومستلزمات صناعه الصباغه والنسيج من اعمال الصباغه والمواد الكيماويه والغزل والخيوط 

وصناعه غزل الخيوط البوليه والتكشريزنج وكذلك صناعه الملبس الجاهزه وتصدير النسيج المصبوغ والغزل 

وكافه مايلزم لصناعه النسيج من اعمال الصباغه والمواد الكيماويه والغزل والخيوط البوليه والتكشريزنج و كذلك 

صناعه الملبس الجاهزه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشرك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي 

تزاول اعمال شبيه باعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها بجمهوريه مصر العربيه او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفه او تشريها او تلحقها بها وذلك تبقا لحكام القانون واللئحته التنفيذيه

5 - تعديل اسم الشركه ليصبح ) عمرو مجدي اسماعيل و شريكته ( شركة سبق قيدها برقم     27999 قيدت فى 

08-04-2014 برقم ايداع    653 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصدير 

للشركه علي النشاط الصلي

6 - السيد سيدعبداللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15160 قيدت فى 23-04-1998 برقم ايداع    689 

وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف نشاط / تجاره الخرده و قطع غيار السيارات

7 - الشابوري لتجارة الدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم     24608 قيدت 

فى 25-02-2007 برقم ايداع    441 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الي النشاط 

/ تجاره و توريد كمبيوتر و مستلزماته فيما عدا العماله و المن و الحراسه و اصدار الصحف و المجلت و الكتب 

الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 65 ل 2022 صادر امن 

رقم 7466

8 - مدحت عزت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16449 قيدت فى 15-05-1999 برقم ايداع    890 وفى 

تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط توريدات مواد غذائيه لجهات ملزمه بالخصم و 

الضافه ليصبح النشاط عباره عن سوبر ماركت وو ايس كريم و بيع الخضروات و الفاكهه و توريدات مواد 

غذائيه لجهات ملزمه بالخصم و الضافه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

1 - شركة الماسة للستثمار والتنمية العقارية ) ماجد لويز وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     28237 قيدت فى 

11-09-2014 برقم ايداع    1733 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / محمد محمد عاطف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29049 قيدت 

فى 22-10-2015 برقم ايداع    2044 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - تعديل السم التجاري ليصبح / تامر محمود مختار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26064 قيدت فى 

11-07-2010 برقم ايداع    1416 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - رامى محمد سلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     35253 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    1435 

وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29049   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-10-2015 برقم ايداع    2044 الى   تعديل السم التجاري للشركه ليصبح / محمد محمد 

عاطف وشريكه

2 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19599   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-07-2002 برقم ايداع    1334 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / صبحي محمد صبحي رشاد 

وشركائه

3 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26064   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-07-2010 برقم ايداع    1416 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / تامر محمود مختار 

وشريكه

4 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27999   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-04-2014 برقم ايداع    653 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح ) عمرو مجدي اسماعيل و 

شريكته (
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الشخاص

1 - سيد ثابت عليو  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6880   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-1990 برقم ايداع   

104 تم التأشير فى تاريخ 22-01-1990  بــ :  واستلم كافه حقوقه

2 - محمد  مسعد  متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12806   وتم ايداعه بتاريخ    1996-05-26 

برقم ايداع   954 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1996  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح لكل من الشركاء 

المتضامنين مجتمعين او منفردين عن الشركه وتمثيلها امام كافه الجهات الرسميه والبنوك وخلفه وحق الرهن 

والقرض منفردين ومجتمعين ولهم الحق في ان ينيبوا غيرهم في كل او بعض الختصاصات المفوضين فيها

3 - علء محمد عبد الفتاح الطنانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19105   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2001 برقم ايداع   2350 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2001  بــ :  رفع الوليه عن عدد 3 شركاء 

موصيين لبلوغهم السن القانوني طبقا لبطاقه الرقم القومي

4 - احمد سعد حماد عمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24083   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2006 برقم ايداع   2599 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  )غير تنفيذى - مستقل ( الغاء 

السلطات الممنوحة للتوقيع عن الشركة وباسمها امام البنوك فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات الصادرة 

والتحويلت . و منح سلطات التوقيع عن الشركة وباسمها امام البنوك فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات 

الصادرة والتحويلت بدون حد اقصى بتوقيع لثنين مجتمعين من كل من :- د/ احمد سعد حماد عمار والستاذ / 

عادل طلبه محمد احمد والستاذ / وسام عبد المنعم ابراهيم محمد والستاذ / سيد خلف عبد الرحمن محمد

5 - احمد سعد حماد عمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24083   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2006 برقم ايداع   2599 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  غير تنفيذي - غير مستقل 

بموجب الجمعيه العاديه بتاريخ 7 /4 / 2022 والمعتمده في 11 / 5 / 2022

6 - عمرو عز الدين عبدالكريم محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22121   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2005 برقم ايداع   209 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2010  بــ :  

7 - هانى عبدالجواد محمد حسين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22121   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2005 برقم ايداع   209 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2010  بــ :  

8 - احمد احمد محمد صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26638   وتم ايداعه بتاريخ    2011-05-23 

برقم ايداع   844 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2011  بــ :  للوفاه

9 - ابراهيم احمد احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26638   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2011 برقم ايداع   844 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2011  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع : يكون 

حق الداره والتوقيع للسيد / ابراهيم احمد احمد محمد ) شريك متضامن ( منفردا وان تكون العمال الصادره باسم 

الشركه وصالحها وحق التعامل مع البنوك

10 - محمد عبد المرضى ابراهيم محمد عمران عطية  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27225   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-2012 برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2012  بــ :  

11 - مهند  فوزي  سعد  ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27225   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2012 برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2012  بــ :  
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12 - مونيكا  ماجد  لويز  ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28237   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2014 برقم ايداع   1733 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2014  بــ :  له حق الداره والتوقيع / مكفوله 

للطراف الربعه المتضامنين منفردين او مجتمعين ولهم حق التوقيع علي كافه اعمال الشركه امام الجهات 

الحكوميه والغير الحكوميه ولهم الحق في التوقيع علي عقود الوكاله والتوكيلت بالبيع للنفس والغير والتنازل 

للنفس والغير عن الراضي او العقارات او الوحدات السكنيه وكذا لهم الحق في التوقيع واتمام اجاراءات التسجيل 

للعقود البتدائيه والتهائيه للعقارات المنقوله والغير المنقوله وفي التوقيع في البنوك وفي السحبواليداع والتحويل 

وفتح اعتمادات مستنديه واصدار الخطابات الضمان لصالح الشركه والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانيه علي 

اختلف انواعها والقروض اي كانت قيمتها وعددها وفتح الحسابات الجاريه والودائع وصرفها باسم الشركه والقيام 

بجميع الجرائات المتعلقه بنشاط ومعاملت الشركه مع البنوك ايا كانت وكذلك في التوقيع نيابه عن الشركه علي 

العقود والقيام ببيع وشراء الراضي الفضاء والوحدات السكنيه وتشيد العقارات بكافه انواعها واغراضها وعلي 

كافه المستويات بغرض اعاده بيعها كامله او حصص بنظام التمليك والقيام باعمال الوساطه العقاريه بين اطراف 

المتعاملين في التصرفات والمعاملت العقاريه علي اختلف انوعها واغراضها وكذا التعامل مع مصلحه الضرائب 

وتقديم القرارات الضريبية وخلفه وكذا في توكيل المحامين في كل او بعض ما ذكر

13 - مها  نورالدين  حسن علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28537   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2015 برقم ايداع   149 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2015  بــ :  للوفاه

14 - احمد  نورالدين  حسن  علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28537   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2015 برقم ايداع   149 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2015  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

/ كلمن السيد احمد نور الدين حسن علي والسيد / عمر احمد نور الدين حسن والسيد / احمد معبد محمد شعبان 

لهم اداره الشركه وحق التوقيع عنها مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات والتعامل مع كافه الجهات لتحقيق 

اغراض الشركه ويستثني من ذلك اعمال التصرف التي تمس اصول الشركه من بيع وشراء وتقرير حق عيني 

اصليه او تبعيه فل تنفذ ال بموافقه جميع الشركاء علي ان يكون لباقي اطراف الشركه الموصيين الطلع علي 

دفاتر الشركه ومصروفاتها وايرادتها

15 - عمر  احمد  نور الدين  حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28537   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2015 برقم ايداع   149 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2015  بــ :  

16 - محمد انور المغربي على كريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28757   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2015 برقم ايداع   1111 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2015  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع عن 

الشركه للشريك المتضامن السيد / محمد انور المغربي ) منفردا ( وله في ذلك كافه السلطات لتحقيق غرض 

الشركه ويشمل حق الداره والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والهيئات والمؤسسات والشركات 

والفراد والبنوك ووزاره السياحه بما قيها التعاملت البنكيه من حيث فتح الحسابات الجاريه والتوقيع علي الشيكات 

والقتراض من البنوك والرهن والتنازل والبيع كما لهم الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

17 - صفوت سلمة حسين شرف الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28757   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2015 برقم ايداع   1111 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2015  بــ :  

18 - علي زين العابدين محمد سعد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34673   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2019 برقم ايداع   1503 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2019  بــ :  بعد استلمه كافه حقوقه 

ومستحقاته

19 - احمد على زين العابدين محمد سعدالدين الحملوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34673   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-06-2019 برقم ايداع   1503 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2019  بــ :  الداره والتوقيع 

لكل من السيد / مينا الفي اسحاق عيسي  والسيد / احمد علي زين العابدين ليصبح اداره الشركه والتوقيع عنها في 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات والتعاقد باسم الشركه امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه وكافه التراخيص والهيئات والمؤسسات والقطاع العام والقطاع الخاص 

والفراد للطرفين مجتمعين او منفردين والداره الفنيه واداره التشغيل موكله للشريكين مجتمعين او منفردين ولهم 

في ذلك اوسع السلطه في البيع والشراء وبيع اصول الشركه والسيارات للشريكين مجتمعين فقط  وحق القتراض 

والرهن من البنوك باسم الشركه للشريكين مجتمعين او منفردين
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20 - محمد محمد احمد  رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35253   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   1435 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  تعديل حق الداره و التوقيع 

ليصبح الشريكين رامي محمد سلم و محمد محمد احمد مجتمعين او منفردين

21 - احمد مصطفى قاسم احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    35253   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   1435 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  و استلم كافه حقوقه

22 - احمد عبد المنعم عبد الجليل سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح 

/ للسيد / احمد عبدالمنعم عبدالجليل سليم منفردا  وله فى ذلك اوسع السلطات ويكون له فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والفراد والبنوك وفى 

جميع المعاملت البنكية من فتح الحسابات الجارية واصدار الشيكات وخطابات الضمان وله الحق فى توكيل الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

23 - تامر  احمد  جمعه سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  

24 - كامل محمد كامل حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  بعد استلمه كافه حقوقه 

ومستحقاته

25 - اشرف محمد حسن احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  استلم كل حقوقه ومستحقاته

26 - احمد عبد المنعم عبد الجليل سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح 

/ للسيد / احمد عبدالمنعم عبدالجليل سليم منفردا  وله فى ذلك اوسع السلطات ويكون له فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والفراد والبنوك وفى 

جميع المعاملت البنكية من فتح الحسابات الجارية واصدار الشيكات وخطابات الضمان وله الحق فى توكيل الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

27 - اشرف محمد حسن احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  استلم كل حقوقه ومستحقاته

28 - كامل محمد كامل حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  بعد استلمه كافه حقوقه 

ومستحقاته

29 - تامر  احمد  جمعه سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27586   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  

30 - وائل عوض ا شرف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27537   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2021 برقم 

ايداع   1835 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2021  بــ :  

31 - عاطف محمد عاطف احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29049   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   2044 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  واستلم كل مستحقاته ول يحق له 

الرجوع للشركه باي مطالبات من اي نوع

32 - محمد محمد عاطف احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29049   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   2044 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح / للشريك المتضامن الول السيد محمد محمد عاطف احمد منفردا وله كافه الصلحيات والسلطات لتحقيق 

غرض الشركه وله حق في فتح الحساب بالبنوك واستصدار خطابات والضمان له حق الرهن و القتراض باسم 

الشركه و البيع والشراء للصول الشركه و له كافه الصلحيات و اتخاذ كافه الجراءاتوالتعاقد باسم الشركه

33 - امال مصطفى  عبدالخالق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19599   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2002 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  بعد استلمها كافه حقوقها

Page 26 of 39 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

34 - تامر محمود مختار محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26064   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   1416 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع لكل 

من الطرف الول والطرف الثاني  / تامر محمود مختار والسيد /  محمد اسماعيل علي حسن مجتمعين او منفردين 

ويفوضا بصفتهما شريكين متضامنين في التوقيع علي كافه عقود البيع والشراء لصول الشركه ثابته او منقوله 

وعقود بيع السيارات وتجديد تراخيصها والتعامل مع المرور والتوقيع علي كافه العقود والرهون بكافه انواعها 

والتعامل مع المصالح الحكوميه والغير الحكوميه بخصوص هذا الشان والتعامل مع البنوك والتوقيع علي الشيكات 

باسم الشركه وكل ما ذكر لنفسهما وللغير ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

35 - سونيا  سعيد  توفيق الشقر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26064   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   1416 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

36 - ياسين  محمد اسماعيل  علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26064   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   1416 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

37 - بهيه  محمد  فهمي  احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26064   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   1416 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

38 - جني  محمد  اسماعيل  علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26064   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   1416 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

39 - تامر احمد على حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32320   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم 

ايداع   4329 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

40 - سيد سعيد ابراهيم السيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27999   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   653 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خروج السيد / سيد سعيد ابراهيم 

السيد للوفاه

41 - ناديه احمد الرفاعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27999   وتم ايداعه بتاريخ    2014-04-08 

برقم ايداع   653 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

42 - محمد سيد سعيد  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27999   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   653 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

43 - محمد سيد سعيد  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27999   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   653 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استلم كافه حقوقه

44 - سيد سعيد ابراهيم السيد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27999   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   653 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  للوفاه
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تجديد افراد

1 - جورج حكيم  أبسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14323   قيدت فى   18-08-1997 برقم ايداع    

1659 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

2 - مجدى محمد صبحى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24387   قيدت فى   17-12-2006 برقم ايداع    

3253 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-16

3 - ماجد عوض رمله عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26985   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

132 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

4 - كرستينه جرجس عزيز ميلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29522   قيدت فى   31-01-2016 برقم ايداع    

305 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

5 - سيد فاروق محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29914   قيدت فى   11-04-2016 برقم ايداع    

1332 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

6 - نبوى اسماعيل ابو الحسن علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32309   قيدت فى   2017-11-01 

برقم ايداع    3767 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

7 - مدحت عزمى مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3945   قيدت فى   02-04-1987 برقم ايداع    629 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

8 - طارق سامى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14198   قيدت فى   09-07-1997 برقم ايداع    

1364 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

9 - سامح مجدى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24243   قيدت فى   19-11-2006 برقم ايداع    

2956 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

10 - حسين سيد حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24834   قيدت فى   05-07-2007 برقم ايداع    

1342 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

11 - أحمد ابراهيم حسان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28911   قيدت فى   14-09-2015 برقم ايداع    

1675 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

12 - كريم سيد عبد القادر عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31434   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    1031 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

13 - أحمد عبد المختار سيد عبد المختار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32291   قيدت فى   2017-10-29 

برقم ايداع    3727 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

14 - هانى سامى سيف غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32308   قيدت فى   31-10-2017 برقم ايداع    

3765 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

15 - احمد ابو الفتوح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12970   قيدت فى   14-07-1996 برقم ايداع    

1321 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

16 - كرم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14654   قيدت فى   15-11-1997 برقم ايداع    2339 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

17 - سعيد محمد حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20030   قيدت فى   31-12-2002 برقم ايداع    

2589 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

18 - سمير جاد عازر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24146   قيدت فى   22-10-2006 برقم ايداع    

2728 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

19 - سمير جاد عازر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24146   قيدت فى   22-10-2006 برقم ايداع    

2729 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

20 - هدي سيد علي عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29287   قيدت فى   14-12-2015 برقم ايداع    

2656 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

21 - باهر لطيف شنوده داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30306   قيدت فى   12-06-2016 برقم ايداع    

2338 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11
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22 - رجب غريب محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30752   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

3413 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

23 - محمد ربيع محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30860   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    

3711 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

24 - ياسين حسن كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32227   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

3555 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

25 - سمير كامل شاروبيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13662   قيدت فى   04-02-1997 برقم ايداع    

228 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

26 - سيف الدين نصر الدين عبد الوراث احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29577   قيدت فى   

07-02-2016 برقم ايداع    441 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-06

27 - نبيل عدلى حنا منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30765   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

3456 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

28 - مينا فريد لويز سوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31357   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

824 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

29 - مصري لتجارة مستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31647   قيدت 

فى   23-05-2017 برقم ايداع    1714 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

30 - ياسمين عوض ا موريس حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31988   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    2838 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

31 - سميه طلعت عبد العاطي الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32115   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    3234 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

32 - صبرى ابراهيم بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8282   قيدت فى   01-07-1991 برقم ايداع    

1040 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-30

33 - عزت ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15872   قيدت فى   18-11-1998 برقم ايداع    

2120 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-17

34 - نبيل راضى فخرى لوقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23170   قيدت فى   23-02-2006 برقم ايداع    

366 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

35 - مدحت حنا ايليا حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24782   قيدت فى   06-06-2007 برقم ايداع    

1132 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

36 - رامى فوكيه نبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24923   قيدت فى   09-09-2007 برقم ايداع    1767 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

37 - حسن تونسي حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26652   قيدت فى   29-05-2011 برقم ايداع    

906 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

38 - البدرى ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28634   قيدت فى   19-03-2015 برقم ايداع    

553 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-18

39 - حاتم محمد عبد العزيز الضليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28958   قيدت فى   01-10-2015 برقم 

ايداع    1811 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

40 - محمد وجيه حسن محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29162   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    2309 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

41 - هاني زكرى القمص اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31628   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    1650 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

42 - نادر عبده عطيه موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32168   قيدت فى   03-10-2017 برقم ايداع    

3378 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02
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43 - ليصبح  السباعى للمستلزمات الطبية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32244   قيدت فى   2017-10-18 

برقم ايداع    3585 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

44 - منى يوسف عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12514   قيدت فى   26-02-1996 برقم ايداع    284 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-25

45 - شوقى عبدالحميد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24134   قيدت فى   19-10-2006 برقم ايداع    

2709 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

46 - اشرف عز الرجال احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24673   قيدت فى   02-04-2007 برقم 

ايداع    688 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

47 - اشرف عز الرجال احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24682   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    730 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

48 - ابراهيم سلمه محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24741   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

939 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

49 - تامر جودت السباعى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25678   قيدت فى   24-06-2009 برقم ايداع    

1319 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

50 - محمد يوسف عبد الفتاح أبو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27313   قيدت فى   19-09-2012 برقم 

ايداع    1689 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

51 - جوزيف نبيل سامى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28442   قيدت فى   23-12-2014 برقم 

ايداع    2542 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

52 - وليد شوقي عبد الدايم أبو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30510   قيدت فى   30-08-2016 برقم 

ايداع    2793 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

53 - حازم محمد عبد ا محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30653   قيدت فى   13-10-2016 برقم 

ايداع    3197 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

54 - سلفيا مجدى بقطر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31271   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

55 - بيشوى امير البير كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31510   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

1265 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

56 - سعد هاشم شكرى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31962   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

2723 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

57 - صفوت صليب قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343   قيدت فى   01-09-1984 برقم ايداع    360 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

58 - نادي حليم فريج فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2857   قيدت فى   11-10-1986 برقم ايداع    

1288 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

59 - سيده رمزى نوار عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19977   قيدت فى   11-12-2002 برقم ايداع    

2445 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

60 - سامح ميخائيل جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23999   قيدت فى   21-09-2006 برقم ايداع    

2435 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

61 - ثريا سعيد جبرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25328   قيدت فى   24-07-2008 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-07-23

62 - طارق حسين عبد السميع محمد النواوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26944   قيدت فى   

04-01-2012 برقم ايداع    47 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-03

63 - احمد عبد القوى احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29157   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    2302 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

64 - سامر محمد رفعت حمدان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29960   قيدت فى   17-04-2016 برقم 

ايداع    1438 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16
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65 - محمود محمد احمد الكواوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30380   قيدت فى   31-07-2016 برقم ايداع    

2436 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

66 - احمد امام محمد امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31506   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

1253 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

67 - خالد حسن على بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6561   قيدت فى   30-09-1989 برقم ايداع    

1069 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

68 - محمد السيد كامل ابراهيم خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25075   قيدت فى   13-01-2008 برقم 

ايداع    64 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

69 - سامح ميخائيل جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29506   قيدت فى   27-01-2016 برقم ايداع    

276 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

70 - محمد احمد حسين ابراهيم شافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29742   قيدت فى   07-03-2016 برقم 

ايداع    883 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

71 - ايمن عبد العظيم كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29842   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

72 - بيتر جوزيف خلف جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32206   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

3496 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

73 - اشرف حليم غبر ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32315   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

3786 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

74 - مصطفى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12028   قيدت فى   19-08-1995 برقم ايداع    

1394 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

75 - هشام عبدالفتاح عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13810   قيدت فى   24-03-1997 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-23

76 - نشات شهدى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15292   قيدت فى   31-05-1998 برقم ايداع    

959 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-30

77 - جاد صليب مشرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18371   قيدت فى   01-04-2001 برقم ايداع    513 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-31

78 - كريم سعيد عاشور عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20901   قيدت فى   27-10-2003 برقم ايداع    

2171 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

79 - سلمه لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23130   قيدت فى   13-02-2006 برقم ايداع    

267 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

80 - عادل ابو سبع عاصم حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31905   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

2516 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

81 - رومانى جابر بطرس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32541   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

4413 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

82 - محمد ممدوح عبدالحكيم شلقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1927   قيدت فى   15-02-1986 برقم 

ايداع    251 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

83 - عياد توفيق شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6291   قيدت فى   08-06-1989 برقم ايداع    656 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-07

84 - علي سعيد مجاهد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19995   قيدت فى   17-12-2002 برقم ايداع    

2494 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

85 - رامي ثروت عبد الملك عزيز بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26066   قيدت فى   2010-07-11 

برقم ايداع    1423 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

86 - محمد سعد عطية عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32233   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

3567 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16
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87 - عيد صبحى ذكى برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32324   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

3807 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

88 - انعام بطرس عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9188   قيدت فى   17-05-1992 برقم ايداع    784 

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

89 - ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19583   قيدت فى   06-07-2002 برقم ايداع    

1264 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

90 - سمير سعد يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25060   قيدت فى   27-12-2007 برقم ايداع    

2409 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

91 - محمد طاهر عبد الستار عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30950   قيدت فى   2016-12-14 

برقم ايداع    3994 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

92 - ابراهيم محمد عبدالحميد هللى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32369   قيدت فى   09-11-2017 برقم 

ايداع    3900 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

93 - نظيم رزق ا مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7980   قيدت فى   24-03-1991 برقم ايداع    

454 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

94 - ايمان محمد نبيه سليمان الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21731   قيدت فى   05-09-2004 برقم 

ايداع    1699 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-04

95 - ماجد رفله حليم رفله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24209   قيدت فى   12-11-2006 برقم ايداع    

2875 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

96 - مها ايوب لبيب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24546   قيدت فى   24-01-2007 برقم ايداع    

152 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

97 - أشرف محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26830   قيدت فى   19-10-2011 برقم ايداع    

1760 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

98 - محمد عبد العال علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16134   قيدت فى   14-02-1999 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-13

99 - محمد عبد الرحمن محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32517   قيدت فى   2017-12-10 

برقم ايداع    4342 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

100 - كمال عبدا شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2137   قيدت فى   02-04-1986 برقم ايداع    485 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

101 - عزيز عجبان ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2227   قيدت فى   28-04-1986 برقم ايداع    584 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-04-27

102 - عاطف كمال فوزى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6902   قيدت فى   29-01-1990 برقم ايداع    

136 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

103 - وجدى لبيب شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15519   قيدت فى   04-08-1998 برقم ايداع    

81402 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

104 - سمير صادق بشاى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29889   قيدت فى   05-04-2016 برقم 

ايداع    1261 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

105 - سامى صبحى سامى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30553   قيدت فى   07-09-2016 برقم 

ايداع    2910 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

106 - صيدلية د محمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30563   قيدت فى   18-09-2016 برقم ايداع    

2935 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

107 - عطية محمد الزغبي هلهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30897   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    

3789 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

108 - عمرو عبدالمنعم حسن بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23834   قيدت فى   14-08-2006 برقم 

ايداع    2068 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13
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109 - محمد شوقى السيد احمد الغول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25566   قيدت فى   17-03-2009 برقم 

ايداع    454 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

110 - اسحق سمير حنا بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26158   قيدت فى   17-08-2010 برقم ايداع    

1718 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

111 - محمد محمد محمد احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26213   قيدت فى   19-09-2010 برقم 

ايداع    1874 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

112 - هاني سليم عبدالمنعم السباعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27229   قيدت فى   25-06-2012 برقم 

ايداع    1234 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

113 - وليد صلح محمد وهب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27277   قيدت فى   08-07-2012 برقم 

ايداع    1475 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

114 - الجمل لطباعة الديجتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29861   قيدت فى   27-03-2016 برقم ايداع    

1147 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

115 - محمد حنفى محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7714   قيدت فى   18-12-1990 برقم ايداع    

1625 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-17

116 - نبيل عبدالعزيز قاسم فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28339   قيدت فى   20-11-2014 برقم 

ايداع    2215 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

117 - احمد رمضان احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29270   قيدت فى   09-12-2015 برقم ايداع    

2615 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

118 - هبه ا حافظ امين قرنفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29536   قيدت فى   01-02-2016 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

119 - جمال محمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30816   قيدت فى   13-11-2016 برقم ايداع    

3592 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

120 - ياسر عبد الحفيظ ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31802   قيدت فى   2017-07-12 

برقم ايداع    2156 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

121 - حنا زكريا ايليا حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31959   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

2711 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

122 - فكري شكري طوخي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16775   قيدت فى   25-08-1999 برقم ايداع    

81556 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

123 - اكرامي محسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27169   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

124 - حازم عماد تاج الدين حسن الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30220   قيدت فى   2016-06-16 

برقم ايداع    2144 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

125 - محمد عبد ا عزازي عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30902   قيدت فى   2016-12-01 

برقم ايداع    3805 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

126 - سامح محمد حامد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32578   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    

4542 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

127 - روجينا شفيق عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4396   قيدت فى   18-08-1987 برقم ايداع    

1138 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

128 - حسين اشرف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32093   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

3187 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

129 - احمد عادل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32490   قيدت فى   04-12-2017 برقم ايداع    

4249 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

130 - احمد عزت محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32591   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

4571 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23
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131 - السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7608   قيدت فى   05-11-1990 برقم ايداع    

1406 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-04

132 - محمد عبدالغنى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8706   قيدت فى   27-11-1991 برقم ايداع    

1977 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

133 - على عبد الغنى حسن حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17956   قيدت فى   27-09-2000 برقم 

ايداع    1913 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-26

134 - بهجت شهدى اسكندر برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24727   قيدت فى   07-05-2007 برقم 

ايداع    877 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

135 - محمود مصطفى محمد محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29792   قيدت فى   

15-03-2016 برقم ايداع    993 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-14

136 - محمد عبد الستار عبد الرحمن علي رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30033   قيدت فى   

08-05-2016 برقم ايداع    1651 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-07

137 - كيرلس ابراهيم اسحاق اسحاق المنياوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31242   قيدت فى   

15-02-2017 برقم ايداع    550 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-14

138 - عماد لحظي حكيم قطري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32286   قيدت فى   26-10-2017 برقم ايداع    

3711 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

139 - شريف محروس العارف عابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32568   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    4509 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

140 - عماد راضى فخرى لوقادوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24410   قيدت فى   20-12-2006 برقم 

ايداع    3300 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

141 - محسن محمد احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24499   قيدت فى   14-01-2007 برقم ايداع    

56 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-13

142 - عادل فوزى شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24989   قيدت فى   05-11-2007 برقم ايداع    

2068 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

143 - خالد كمال السباعى ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27922   قيدت فى   10-02-2014 برقم 

ايداع    204 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-09

144 - محمد حسن محمد على خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31853   قيدت فى   18-07-2017 برقم 

ايداع    2334 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

145 - امنية شعبان احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32516   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

4341 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

146 - مدحت اسعد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20871   قيدت فى   18-10-2003 برقم ايداع    

2082 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-17

147 - مغربي جمال محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31742   قيدت فى   15-06-2017 برقم 

ايداع    1988 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

148 - عادل كمال استاورو عيد بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32514   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    4335 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09
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تجديد شركات

1 - فر شفيق عبد السيد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   2632  قيدت فى  06-08-1986 برقم ايداع   

1035 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2026  12:00:00ص

2 - البان و حلوانى فى السلم   شركة سبق قيدها برقم :   7368  قيدت فى  09-10-2008 برقم ايداع   1773 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2023  12:00:00ص

3 - بهاء محمد على العزازى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7368  قيدت فى  09-10-2008 برقم ايداع   

1773 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2023  12:00:00ص

4 - مجدي زهران وشريكته لقطع غيار السيارات والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8776  قيدت 

فى  19-12-1991 برقم ايداع   2127 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2026  12:00:00ص

5 - احمد مجدى محمد صبحى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   29107  قيدت فى  04-11-2015 برقم 

ايداع   2189 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2025  

12:00:00ص

6 - بهاء محمد على العزازى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7368  قيدت فى  19-07-1990 برقم ايداع   

891 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2025  12:00:00ص

7 - عبد العليم عبد القادر عبد العليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27416  قيدت فى  2012-12-09 

برقم ايداع   2197 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص

8 - علء نورالدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97  قيدت فى  26-02-1984 برقم ايداع   100 وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2024  12:00:00ص

9 - بيتر جاك عزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15833  قيدت فى  08-11-1998 برقم ايداع   

2051 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2023  12:00:00ص

10 - جوزيف سمير موريس فيلبس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   26865  قيدت فى  2011-11-20 

برقم ايداع   1934 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  

12:00:00ص

11 - رشدى فؤاد جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7065  قيدت فى  17-03-1990 برقم ايداع   

384 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2025  12:00:00ص

12 - رشدى فؤاد جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7065  قيدت فى  05-06-1996 برقم ايداع   

1021 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

13 - شركه فوتو ليتوفيا سكانيج هاوس   شركة سبق قيدها برقم :   7065  قيدت فى  05-06-1996 برقم ايداع   

1021 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

14 - الرهف للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   25019  قيدت فى  02-12-2007 برقم ايداع   2257 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص

15 - ايمن على على خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25019  قيدت فى  02-12-2007 برقم ايداع   

2257 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص

16 - شريف احمد عز الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32166  قيدت فى  03-10-2017 برقم ايداع   

3371 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  12:00:00ص

17 - كمال ملك ابراهيم وشريكه ) بقاله الرومانى (   شركة سبق قيدها برقم :   16083  قيدت فى  

30-01-1999 برقم ايداع   124 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2024  12:00:00ص

18 - شعبان عبدالسلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1270  قيدت فى  04-09-1985 برقم ايداع   

790 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2025  12:00:00ص
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19 - رفعت لويز ملك وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6025  قيدت فى  19-02-1989 برقم ايداع   247 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2024  12:00:00ص

20 - الشركه العالميه للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   13589  قيدت فى  12-01-1997 برقم 

ايداع   64 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2027  12:00:00

ص

21 - اشرف انسى نمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14493  قيدت فى  05-10-1997 برقم ايداع   

2012 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2027  12:00:00ص

22 - ممدوح بولس وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   18820  قيدت فى  13-08-2001 برقم ايداع   1601 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2026  12:00:00ص

23 - محمد عبدالمنعم سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19913  قيدت فى  11-11-2002 برقم ايداع   

2274 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  12:00:00ص

24 - اسامة سيد فتحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32280  قيدت فى  29-10-2017 برقم ايداع   

3687 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

25 - يحيى احمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1283  قيدت فى  09-09-1985 برقم ايداع   

805 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2025  12:00:00ص

26 - شركة اسعد راغب اسعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12512  قيدت فى  26-02-1996 برقم 

ايداع   279 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2026  12:00:00

ص

27 - ابناء الفى   شركة سبق قيدها برقم :   14353  قيدت فى  30-08-1997 برقم ايداع   1737 وفى تاريخ  

11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

28 - عماد لويز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17742  قيدت فى  10-07-2000 برقم ايداع   1373 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2025  12:00:00ص

29 - فوزي سعد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27225  قيدت فى  21-06-2012 برقم ايداع   

1211 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

30 - هاني عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27358  قيدت فى  17-10-2012 برقم ايداع   1926 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

31 - اشرف زغلول وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9032  قيدت فى  08-03-1992 برقم ايداع   449 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

32 - شركة البيت السعيد للموبيليا } ماجد نعيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16490  قيدت فى  

24-05-1999 برقم ايداع   957 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2024  12:00:00ص

33 - تعديل اسم الشركه ليصبح / صبحي محمد صبحي رشاد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   19599  

قيدت فى  14-07-2002 برقم ايداع   1334 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/07/2027  12:00:00ص

34 - ماركو موريس يعقوب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29297  قيدت فى  15-12-2015 برقم ايداع   

2694 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2025  12:00:00ص

35 - مروه عبد العليم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   32456  قيدت فى  23-11-2017 برقم ايداع   

4143 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  12:00:00ص

36 - ماهر حبيب شنوده وكرم حبيب شنوده   شركة سبق قيدها برقم :   4084  قيدت فى  09-05-1987 برقم 

ايداع   782 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00

ص

37 - عماد رزق ا سعد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6747  قيدت فى  09-12-1989 برقم ايداع   

1367 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2024  12:00:00ص

38 - ليلى حليم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   9636  قيدت فى  20-12-1992 برقم ايداع   1767 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص
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39 - شركه كوافير محمود وحمدى السيدات   شركة سبق قيدها برقم :   13766  قيدت فى  1997-03-12 

برقم ايداع   486 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  

12:00:00ص

40 - معامل ابناء رشدى للتصوير وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   14067  قيدت فى  1997-06-05 

برقم ايداع   1103 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  

12:00:00ص

41 - عادل فرح فام وشركاه )ورثة فرح فام شحاته(   شركة سبق قيدها برقم :   2084  قيدت فى  

22-03-1986 برقم ايداع   424 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2006  12:00:00ص

42 - فوزيه فهمى وشركائها ) ورثه سيد عبدالنعيم (   شركة سبق قيدها برقم :   17256  قيدت فى  

06-02-2000 برقم ايداع   237 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2025  12:00:00ص

43 - عزت عباس ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20029  قيدت فى  31-12-2002 برقم ايداع   

2587 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

44 - تعديل السم التجاري ليصبح / تامر محمود مختار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26064  قيدت فى  

11-07-2010 برقم ايداع   1416 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/07/2025  12:00:00ص

45 - شريف محمد ابو ضيف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32027  قيدت فى  29-08-2017 برقم 

ايداع   3000 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

46 - عصام فؤاد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10186  قيدت فى  07-10-1993 برقم ايداع   

1039 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2023  12:00:00ص

47 - ماركو رؤوف جرجس وشريكه باسم وديع حنا   شركة سبق قيدها برقم :   16588  قيدت فى  

23-06-1999 برقم ايداع   1158 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2024  12:00:00ص

48 - جودت جميل ميخائيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   26924  قيدت فى  02-01-2012 برقم ايداع   

14 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  12:00:00ص

49 - شركة البطل السود للدوات الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   26924  قيدت فى  02-01-2012 برقم 

ايداع   14 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  12:00:00

ص

50 - هيثم سمير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22561  قيدت فى  18-07-2005 برقم ايداع   1475 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2025  12:00:00ص

51 - ثريا فواكه جريس وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   5553  قيدت فى  15-10-1988 برقم ايداع   

807 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  12:00:00ص

52 - اسامة نبيل ذكي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19681  قيدت فى  17-08-2002 برقم ايداع   

1659 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

53 - سيف سامح فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27431  قيدت فى  16-12-2012 برقم ايداع   

2247 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

54 - سيف سامح فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27431  قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   

2326 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

55 - مدرسة العباسية الثانوية الصناعية الخاصة للحاسبات واللكترونيات   شركة سبق قيدها برقم :   27431  

قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   2326 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/12/2027  12:00:00ص

56 - سيف سامح فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27431  قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   

2327 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص
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57 - مدرسة سانت فاتيما للغات حضانة وابتدائى   شركة سبق قيدها برقم :   27431  قيدت فى  

26-12-2012 برقم ايداع   2327 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

58 - عبد المنعم شريف ابو العل   شركة سبق قيدها برقم :   27453  قيدت فى  31-12-2012 برقم ايداع   

2346 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

59 - شركه عشرى حسنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6880  قيدت فى  22-01-1990 برقم ايداع   

104 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2025  12:00:00ص

60 - ورثه ابراهيم سلمه ابراهيم )ساميه حسن وشركاها(   شركة سبق قيدها برقم :   13324  قيدت فى  

06-11-1996 برقم ايداع   2273 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2026  12:00:00ص

61 - شركه نعناعه عطاا وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   4530  قيدت فى  26-09-1987 برقم ايداع   

1290 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

62 - عبدالمنعم فتحى منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24482  قيدت فى  09-01-2007 برقم 

ايداع   27 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00

ص

63 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   27537  قيدت فى  06-11-2017 برقم ايداع   3833 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

64 - حسن رجب محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19649  قيدت فى  03-08-2002 برقم ايداع   

1475 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص

65 - شركه البارون للستثمار العقارى ) ماجد لويز وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   27386  قيدت فى  

13-11-2012 برقم ايداع   2055 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2027  12:00:00ص

66 - محمود أبو الحمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   30189  قيدت فى  08-06-2016 برقم ايداع   

2052 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2026  12:00:00ص

67 - مجدى فؤاد بشتا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9546  قيدت فى  01-11-1992 برقم ايداع   

1562 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  12:00:00ص

68 - مجدى فؤراد بشتا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9546  قيدت فى  01-11-1992 برقم ايداع   

1563 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  12:00:00ص

69 - مصطفى محمود الدمرداش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16380  قيدت فى  26-04-1999 برقم 

ايداع   745 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2024  12:00:00

ص

70 - خالد محمد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20032  قيدت فى  01-01-2003 برقم ايداع   1 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

71 - محمد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31870  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   2382 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

72 - ) ورثه عبدا عبدالموجود الحمصى ( عمادالدين عبدا عبدالموجود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

10493  قيدت فى  30-01-1994 برقم ايداع   167 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  29/01/2024  12:00:00ص

73 - طارق نعيم غالى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14512  قيدت فى  11-10-1997 برقم ايداع   

2060 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  12:00:00ص

74 - حليم نجيب حليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6504  قيدت فى  04-09-1989 برقم ايداع   972 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2024  12:00:00ص

75 - السيد محمود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9071  قيدت فى  25-03-1992 برقم ايداع   

529 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص
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76 - اديب فهمى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24584  قيدت فى  11-02-2007 برقم ايداع   297 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2027  12:00:00ص

77 - عبد المنعم شريف ابو العل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29579  قيدت فى  08-02-2016 برقم 

ايداع   446 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2026  12:00:00

ص
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