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قيود أفراد

1 - محمد صادق صديق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 6837 

ورقم قيد 31662    محل رئيسى  عن بيع الموبيلت والكمبيوتر والجهزه الكهربائيه واكسسوارتها )فيما عدا 

خدمات النترنت ( بموجب موافقه امنيه رقم 138 لسنه 2022 برقم صادر 6918 فى 3 / 11 / 2022, بجهة 

محافظة القاهرة 8 ش جمال عبدالناصر ناصيه ش احمد لشين تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس اول السلم 

بالدور الرضى محل رقم 2

2 - اسامه فوزى نظير حناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 6838 

ورقم قيد 31663    محل رئيسى  عن دعاية واعلن وطباعه لدى الغير و طباعه وخدمات ما بعد الطباعه و 

توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن ومستلزمات الحاسب اللى ( وفيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت  بموجب موافقه امنيه رقم 145 لسنه 2022, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 18 ش محمود حامد - الشرفا دور ارضى

3 - محمد على على شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 6840 ورقم 

قيد 31665    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 141 شارع التروللى البرهانيه

4 - مؤسسه عز مودرن كيتشن للثاث المنزلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع 6841 ورقم قيد 31666    محل رئيسى  عن ورشه اثاث منزلي, بجهة محافظة القاهرة 9ش د جلل 

محمد ابراهيم -ق 258-ابو رجيله

5 - صفوت السيد البدوي عبدالدايم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6859 ورقم قيد 31669    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القاهرة اطلس 1200 بلوك21محل1

6 - مؤسسه رزق للمفروشات والدوات الكهربائيه المنزليه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 6861 ورقم قيد 31670    محل رئيسى  عن بيع مفروشات وادوات منزليه كهربائيه, 

بجهة محافظة القاهرة 76 شارع حسن حجاج شارع الترعه السلطوحيه

7 - محمد حسن محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6863 

ورقم قيد 31671    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العبد 1200 بلوك 13 مدخل 2 شقه 

1 السلم ثانى

8 - سامح علء الدين محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6864 ورقم قيد 31672    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 20 ش 

مساكن الجيزة 1040 ب 20م 2 ش 3 السلم ثان

9 - عمران سلمه السيد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6897 

ورقم قيد 31673    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع الوميتال, بجهة محافظة القاهرة محل بالقطعة 3 بلوك 12 

تقسيم 6 اكتوبر

10 - محمد احمد عبدالعاطي فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6898 

ورقم قيد 31674    محل رئيسى  عن كافيتريا و )بلي ستيشن فيما عدا خدمات النترنت ( بموجب موافقه امنية 

رقم 131 لسنه 2022 برقم صادر 7632 فى 7 / 11 / 2022, بجهة محافظة القاهرة مساكن العبد الجديد بلوك 

151مدخل 1 اسبيكو - محل

11 - احمد فؤاد محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6899 

ورقم قيد 31675    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 399ش جمال عبد الناصر تقسيم 

عمربن الخطاب الدور الول محل 1
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12 - مركز احمد سعيدلصيانة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6900 ورقم قيد 31676    محل رئيسى  عن مركز صيانة السيارات و تغيير زيوت, بجهة محافظة القاهرة 

مساكن النيل د بلوك 13 محل 1

13 - تامر رمضان احمد عليان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6901 

ورقم قيد 31677    محل رئيسى  عن صالون حلقة رجالى, بجهة محافظة القاهرة 8 ش ال100 ناصية جمال 

عبد الناصر - بجوار البنك الهلى - محل

14 - اشرف محمود حسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6929 ورقم قيد 31679    محل رئيسى  عن مطبعه )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت ( بموجب موافقه امنيه رقم 58 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 

بالعقار 21 شارع الموزع متفرع من شارع عبدا الرفاعى - محل

15 - شيرين كامل محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6930 

ورقم قيد 31680    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار تكيفات ومبردات, بجهة محافظة القاهرة شقه 4 ب 34 

اطلس 1400 ثان السلم

16 - محمد السيد عبدالمولى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6931 ورقم قيد 31681    محل رئيسى  عن ورشه اعمال اللوميتال, بجهة محافظة القاهرة 31 ش عباس العقاد 

ش جمال عبد الناصر الحرفيين

17 - محمود عبيد عباس محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6933 

ورقم قيد 31682    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار النقل الثقيل, بجهة محافظة القاهرة محل 2 قطعة 137 الحى 

الول مجاورة 5

18 - شيماء زكريا حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6954 

ورقم قيد 31684    محل رئيسى  عن تسويق عقارى فيما عدا النترنت, بجهة محافظة القاهرة قطعه 32 الحى 

الول مجاروة 2 مكتب رقم 9

19 - صيدلية ماركو عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6955 ورقم 

قيد 31685    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة مساكن الجيزه 1040بلوك 9 مدخل 2 شقه 3 

السلم ثانى

20 - احمد عبدالحميد حسن رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6960 ورقم قيد 31686    محل رئيسى  عن تجاره خضروات وفاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 8 ش 

الربعين منشيه السد العالى

21 - صيدلية د . وسام تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 7000 ورقم قيد 

31688    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة بلوك 19 مساكن اسبيكو القديم محل رقم 1

22 - محمود جمال محمود محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

7001 ورقم قيد 31689    محل رئيسى  عن تاجير السيارات و خدمه رجال العمال )فاكس وفيما عدا تصوير 

المستندات(, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 شارع جمال عثمان من شارع حسن الفقي الدور الثانى بعد 

الرضى - شقه

23 - احمد يوسف احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 7003 

ورقم قيد 31690    محل رئيسى  عن بيع احذيه وشنط, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 5بالعقار 336 ش جمال 

عبدالناصر
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24 - بوسى محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 7004 

ورقم قيد 31691    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة القاهرة مركز شباب اهالينا 2 الدور الثانى 

محلت رقم 29 / 38

25 - رانيا وائل النصار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 7008 ورقم قيد 

31692    محل رئيسى  عن تصدير و تجاره  الفواكه و الخضار و المنتجات الزراعيه الطازجه, بجهة محافظة 

القاهرة شقه 8 دور رابع 74 ش جسر السويس

26 - رامى محمد مصطفى كعكه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 7009 

ورقم قيد 31693    محل رئيسى  عن اداره مطاعم و تجاره المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة محل 1 بلوك 

3 ش المفارق اسكندريه 1000النهضه

27 - ابراهيم محمود ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 7054 

ورقم قيد 31695    محل رئيسى  عن توريد وتجارة وصيانة قطع غيار السيارت, بجهة محافظة القاهرة محل 

رقم 17 ش السوبر جيت - الحرفيين

28 - محمد محمد عبدا صبره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 7055 

ورقم قيد 31696    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة واجهزه الكمبيوتر والنترنت 

والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة المحموديه 1000 بلوك 10 مدخل 1 النهضه السلم ثان شقه 6

29 - بدر للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 7056 ورقم 

قيد 31697    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه 

والعلن (, بجهة محافظة القاهرة اطلس 3 بلوك 107 مدخل 1 شقه رقم 8 بالعقار رقم 107

30 - عيد على مجاور عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 7063 

ورقم قيد 31699    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة قطعه 333 تقسيم ابو رجيله من ش 

الخمسين

31 - ايمن شوقي شحاته لبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 7080 

ورقم قيد 31700    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش طارق عابدين 

عزبة النخل الغربيه - شقه

32 - مدحت رمزى يسى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 7081 

ورقم قيد 31701    محل رئيسى  عن مطبعه )فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت موافقه امنيه رقم 157 لسنه 2022 ( صادر 811 لسنه 16 / 11 / 2022, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 3 ش عبدالوهاب الشرقاوى مصنع بالدور الرضى

33 - عبدالرازق محمد عبدالحميد محمد الشبهى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 7161 ورقم قيد 31704    محل رئيسى  عن ابحاث تسويقية و توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 8 ع المنطقة 2 محلية 4 - 

التجمع الثالث

34 - اسلم محمد كامل عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 7162 

ورقم قيد 31705    محل رئيسى  عن تسويق عقارى فيما عدا النترنت, بجهة محافظة القاهرة شقة 6 عمارة 8 

محلية 4 منطقة 1 - التجمع الثالث

35 - مصطفى عبدالفتاح ابراهيم متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

7167 ورقم قيد 31706    محل رئيسى  عن دعايه و اعلن و تسويق مواد اعلنيه وطباعه و تنظيم معارض و 

حفلت )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت( موافقة امنيه رقم 219 لسنة 

2022, بجهة محافظة القاهرة شارع الحريه المجاوره الثانيه الحى الول
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36 - محمد محجوب عبدالحكيم الشايب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

7168 ورقم قيد 31707    محل رئيسى  عن تسويق لعبين و اداره ملعب )دون تدريب اللعبين(, بجهة 

محافظة القاهرة 4 ش الحاج طاهر الخمسين

37 - عبدالعليم عبدالفتاح عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

7169 ورقم قيد 31708    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة القاهرة ش عبدالرحمن من ش 

محمد نجيب عزبه زينب الوكيل

38 - مكرم دانيال وهبه حفظ ا تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 7170 

ورقم قيد 31709    محل رئيسى  عن نجاره موبيليا, بجهة محافظة القاهرة شارع رشاد كشك من الشيخ منصور 

عزبة النخل الغربيه

39 - اشرف ضانى ملك مينا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 7176 

ورقم قيد 31710    محل رئيسى  عن توريد الخضروات والفاكهه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة شارع رضوان 

متفرع من شارع مدرسة الورمان )الترعه الكرديه( العزبه البيضاء بالدور الثانى مكتب بالعقار رقم 1

40 - احمد السيد السيد يوسف فويله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7179 ورقم قيد 31712    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات و اجزائها و ملحقاتها, 

بجهة محافظة القاهرة اخر ش جمال عبدالناصر بعد السنترال على اليسار

41 - ميلد عبدالمسيح خليل عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7184 ورقم قيد 31714    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 47 شارع حوض جلل من 

مؤسسة الزكاه

42 - جرجس عبدالمسيح خليل عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7185 ورقم قيد 31715    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القاهرة شارع حوض جلل من 

ترعة الجبل م السلم

43 - هبه نعمان شحاته شنوده تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 7208 ورقم 

قيد 31716    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت 

والدعايه واعلن (و صيانه ادوات ومعدات, بجهة محافظة القاهرة 20شارع محمد عاطف من ش عمر بن الخطاب 

من ش محمد نجيب

44 - احمد محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 7210 

ورقم قيد 31717    محل رئيسى  عن تصنيع نسيج مستلزمات ملبس  فيما عدا الملبس العسكريه و 

اكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 شارع ابو هريره -ورشه

45 - مصطفي سيد محمد الشناوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 7212 

ورقم قيد 31718    محل رئيسى  عن اصلح تابلوه السيارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 23 شارع 

السوبر جيت الحرفيين الدور الول محل رقم 4

46 - امل احمد عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 7214 ورقم 

قيد 31720    محل رئيسى  عن مكتب نظافة دون توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة ش عبد العاطى مدينة 

الزهور

47 - هانى صلح عبدالمؤمن الزهيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7216 ورقم قيد 31721    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه اون لين )فيما عدا المن والحراسه والملبس 

العسكريه( بموجب موافقه امنيه رقم 160 لسنه 2022 برقم صادر 6882 فى 3 / 11 / 2022, بجهة محافظة 

القاهرة ق16 ب2 تقسيم جمعيه 6 اكتوبر منتجع النخيل السلم ثان
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48 - عزيزة عبد الفتاح رزق العبادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7217 ورقم قيد 31722    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 42 ش علء الدين سيجال

49 - عبد الرحمن كرم مصطفى حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7218 ورقم قيد 31723    محل رئيسى  عن كافى شوب, بجهة محافظة القاهرة الصعيد 720 ب 7 النهضه ثان

50 - امنيه وليد عبد المتعال احمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7232 ورقم قيد 31724    محل رئيسى  عن بيع فخار اون لين )فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه شريطه وجود عقد الجهات المانحه العليا للنترنت مختوما (, بجهة محافظة 

القاهرة 43 1 الحى الخامس التجمع الخامس

51 - ميلد عوض رزق عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 7233 

ورقم قيد 31725    محل رئيسى  عن لزق السلوفان والسبوت, بجهة محافظة القاهرة 27 ش الشهيد احمد مختار 

قباء

52 - شريف رمضان محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 7234 

ورقم قيد 31726    محل رئيسى  عن كماليات سيارات, بجهة محافظة القاهرة مساكن القاهره د بلوك 92  م1 ش 

1

53 - محمد هلل محمد المهدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 7235 

ورقم قيد 31727    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة بجوار معسكر المن 

المركزي مؤسسه الزكاه

54 - ايزيس توفيق بولس عبدالنور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7236 ورقم قيد 31728    محل رئيسى  عن بيع فواكه وخضروات, بجهة محافظة القاهرة محل 6 بالسوق 

التجاري 1 بمنطقه البنفسج حي 5

55 - عبدالرزاق احمد علي عبدالحليم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 2022-12-19 

برقم ايداع 7237 ورقم قيد 31729    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 49 

ش عين شمس امام مسجد قدسي عزبة النخل الشرقيه بالدور الول بعد الرضى - شقه

56 - محمد اسماعيل محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

7253 ورقم قيد 31730    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب 

اللى والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 63ش الجامع الزهر ش جمال عبدالناصر

57 - عبدالرحمن السيد عبدالوهاب صميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 7288 ورقم قيد 31731    محل رئيسى  عن مكتب توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 15 

ش الكوثر من ش محمد رمضان كفر الشرفا

58 - مصطفى سيد محمد حلمى جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

7318 ورقم قيد 31735    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه شامله, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع البرج من 

شارع العشرين منشيه السد العالى

59 - مجدى ظريف جرجس رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

7324 ورقم قيد 31736    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 1 ش المصانع ابورجيله

60 - كريم احمد محمد محمود صقر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

7332 ورقم قيد 31737    محل رئيسى  عن مستلزمات ادوات صحية وكهرباء ومقاولت, بجهة محافظة القاهرة 

بالعماره رقم 16 على جزء من الربع ع/3 بالمجموعه40 ع الحى الرابع هليوبوليس الجديده محل رقم 22
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61 - مؤسسة حسان للطارات والبطاريات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 7335 ورقم قيد 31738    محل رئيسى  عن توريد الطارات والبطاريات, بجهة محافظة القاهرة مساكن 

القاهره 2 ج بلوك 63 م 1 ش 18

62 - دينا نبيل محمود جادو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 7336 ورقم 

قيد 31739    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 9 المركز التجارى الحى الول المجاورة الثانيه

63 - محمد حمدى عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 7337 

ورقم قيد 31740    محل رئيسى  عن تصنيع مستلزمات الملبس, بجهة محافظة القاهرة ش صابر ادريس بركه 

الحاج

64 - معتز محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 7338 

ورقم قيد 31741    محل رئيسى  عن الصيدليات ومخازن الدويه - صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش اسلم 

ياسر من ش مدرسة طابا ش البترول المرج الجديده

65 - رشيدة مخلوف محمد عبد المولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

7339 ورقم قيد 31742    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة المحمودية 1000 بلوك 18 

مدخل 2 شقه رقم 1 النهضة

66 - صباح غنام محمد رواش الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

7400 ورقم قيد 31747    محل رئيسى  عن بلى استيشن العاب عن طريق النترنت )فيما عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه ( بموجب موافقه امنيه رقم 121 لسنه 2022 برقم صادر 7744 فى 9 / 11 / 2022, 

بجهة محافظة القاهرة 20 ش السلم متفرع من سيد حماده - محل

67 - محمد يحيي محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 7421 

ورقم قيد 31748    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ودعايه واعلن  )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت (وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 10 شارع عبد العزيز طه الكيلو 7 كفر الشرفا

68 - ابراهيم محمد عبدالباقى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

7422 ورقم قيد 31749    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات وادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة محل 2 

برج مكه ق 34 حوض سمعان ارض ميدو قباء

69 - محمد محمود احمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

7423 ورقم قيد 31750    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة تقاطع ش مسجد الصالحين 

مع ش محمد صبرى

70 - عبدالرحمن عبدالنبي عبدالفتاح الفرماوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 7425 ورقم قيد 31751    محل رئيسى  عن تجاره المسامير والعدد اليدويه, بجهة محافظة القاهرة ش 

كمال البدري حوض داود الدائري

71 - عبدالفتاح عبدالنبي عبدالفتاح الفرماوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 7426 ورقم قيد 31752    محل رئيسى  عن تجاره المسامير والعدد اليدويه, بجهة محافظة القاهرة مساكن 

النيل ان بلوك8 الشارع الجديد

72 - حماده محمد منصور حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 7427 

ورقم قيد 31753    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت 

والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش محمود غريب من ش الحدايق -المرج الغربية
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73 - اشرف عادل يوسف ناروز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

7428 ورقم قيد 31754    محل رئيسى  عن الستيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6(

والتوريدات العمومية )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (وتجارة 

جميع تجهيزات المطابع )دون الطباعه (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 5 شارع المهندس فتحى تقسيم سيجار 

كفر الشرفا بالدور الرضى - مكتب

74 - فادي صابر فايز عبد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 7433 

ورقم قيد 31755    محل رئيسى  عن تصنيع الحذيه, بجهة محافظة القاهرة فيل القبيصي خلف مطحن الكوثر 

حوض جلل مؤسسه الزكاه

75 - مينا كرمى عزيز بشاى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 7434 

ورقم قيد 31756    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 7ش مطحن الكوثر ش مستجد سابقا 

من ش الفيل حوض جلل

76 - محمود ممدوح محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 7435 

ورقم قيد 31757    محل رئيسى  عن اعاده تدوير الكرتون, بجهة محافظة القاهرة 20 ش سالم حويشان م الزكاه

77 - محمود محمد سليمان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 7436 ورقم قيد 31758    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس حريمي لدي الغير, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 69 ش اليمان من ش 27 التروللي - تقسيم شركة النصر الدور الول - شقه

78 - معمر صبرى حسين دخيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 7437 

ورقم قيد 31759    محل رئيسى  عن دراى كلين, بجهة محافظة القاهرة محل 49 الدور الول فوق الرضى 

S1 l-6مول الياسمين التجمع الخامس

79 - ريم سيد على احمد شعراوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 7438 

ورقم قيد 31760    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع مسجد الخليل ابراهيم - مدينة 

التوحيد

80 - عماد احمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 7451 ورقم 

قيد 31761    محل رئيسى  عن تجارة الكاكاو والشيكولته والحلويات, بجهة محافظة القاهرة 4 ش اولد يوسف 

من ابو سيفين خلف مساكن القاهره د محل رقم 1

81 - فهد سلطان حامد صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 7452 

ورقم قيد 31762    محل رئيسى  عن مقاولت وتاجير معدات, بجهة محافظة القاهرة العقار 63 عصفور الجنه - 

التجمع الول - الرابع - شقه 15

82 - محمد فاروق احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 7480 ورقم 

قيد 31764    محل رئيسى  عن تجاره العطاره, بجهة محافظة القاهرة الدلتا 2 بلوك 112 شارع 4 - محل

83 - محمود رشاد توفيق احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 7481 

ورقم قيد 31765    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتشطيبات وتوريدات )فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع ابراهيم محمد على الجزيرة القديمه

84 - علء حسين فتحى عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

7482 ورقم قيد 31766    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة 760ب12 م1 ش8
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85 - محمد باشا محمود زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 7518 

ورقم قيد 31768    محل رئيسى  عن ادارة الملعب وتسويق لعبين وتدريب العاب رياضيه)كرة القدم( داخل 

جمهوريه مصر العربيه )فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 135 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 9 

الحى الول مجاورة 4 الدور 3 شقه 8

86 - دينا عزت فتحي صابر الجدع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

7519 ورقم قيد 31769    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الكمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 141 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 54 رقم ب 54 ش رشاد كشك 

مدينه الزهور - عزبه النخل

87 - رابح بطرس نصيف بطرس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 7520 

ورقم قيد 31770    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ش الخمسين من المرج- محل

88 - عبدا محمد احمد محارب شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

7521 ورقم قيد 31771    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة القاهرة ش المدينه المنوره ابو رجيله - محل

89 - حسام حسن محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 7522 

ورقم قيد 31772    محل رئيسى  عن بيع ادخنه ومستلزمات مقاهى, بجهة محافظة القاهرة محل 1 ش 2 م 3 ب 

12 الوادى القديم
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فروع الفراد

1 - على عبد الحميد على احمد الزينى  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   6807 ورقم قيد   20808  محل 

فرعى  عن بقاله  بجهة محافظة القاهرة قطعه 5 بلوك 1095 ش 14 محمد كامل حسين

2 - جيهان محمد على الزغبى  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   6792 ورقم قيد   27901  محل فرعى  عن 

محل بيع ملبس  بجهة محافظة القاهرة 65 ش نبيل الوقاد ارض الجولف

3 - جمال حسن محمد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   6992 ورقم قيد   12595  محل فرعى  عن مخبز 

طباقى  بجهة محافظة القاهرة 2 ش سيد عطيه تقسيم جمعيه الغفران خلف مساكن القاهره رقم 1 سابقا

4 - امير نبيل شفيق ملك  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   6959 ورقم قيد   25195  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح  التوريدات العموميه والتصدير فى حدود المصرح به  بجهة محافظة القاهرة 1 ش طه حسين

5 - نسيم عوض نسيم جاد ا  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   6990 ورقم قيد   26765  محل فرعى  عن 

الغاء نشاط / توزيع اوراق  بجهة محافظة القاهرة ش مصنع الكرتون من ش مسجد الهدى مؤسسه الزكاه

6 - محمد محمد عبد الرحيم محمد  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   7077 ورقم قيد   15997  محل فرعى  

عن تجاره فاكهه  بجهة محافظة القاهرة سوق العبور محل رقم 97 عنبر 3 فاكهه بحصه 3 قيراط

7 - محمد شعبان احمد خليفه  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   7079 ورقم قيد   20028  محل فرعى  عن 

بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 بالمول التجارى سنتر الرحبايه المنطقه الثانيه الحى الرابع 

التجمع الخامس

8 - اسامه مجدى عبد السيد حنا  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   7114 ورقم قيد   8322  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط نقل عمال  بجهة محافظة القاهرة 7 ش محمد التابعى الدور الرضى شقه 2

9 - احمد محمد يوسف حسن  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   7151 ورقم قيد   25168  محل فرعى  عن 

بيع بن وحلويات  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 11 الدور الرضى المرتفع جراند مول الشروق قطعه الرض رقم 

2 منطقه التوسعات الحى الثالث بنشاط محل بيع وحلويات

10 - احمد محمد يوسف حسن  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   7153 ورقم قيد   25168  محل فرعى  عن 

مطبخ حلويات  بجهة محافظة القاهرة قطعه 44 صناعات صغيره منطقه الورش العسكريه بنشاط مطبخ حليوات

11 - احمد محمد يوسف حسن  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   7149 ورقم قيد   25168  محل فرعى  عن 

كافيتريا  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 11 اسفل كوبرى مكرم عبيد مع مصطفى النحاس بنشاط كافيتريا

12 - ضحى محمد مرسى ابراهيم  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   7181 ورقم قيد   9393  محل فرعى  

عن اضافه نشاط تصنيع وتجميع طلمبات اعماق غاطسه  بجهة محافظة القاهرة مصنع 102 منطقه صناعات صغيره 

شمال طريق القطاميه تجمع ثالث

13 - حسام الدين محمد احمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   7207 ورقم قيد   19163  محل فرعى  عن 

مكتب نقل لنقاذ السيارات  بجهة محافظة القاهرة 18 ش حافظ رمضان من ش احمد فخرى قطعه ارض رقم 1 بلوك 

100 من تقسيم شركة للسكان والتعمير محل رقم 2 الدور الرضى

14 - بهاء ابراهيم احمد ابراهيم  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   7213 ورقم قيد   31719  محل فرعى  

عن مكتب نقل وشحن ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (  بجهة 

محافظة القاهرة 33 شارع عزيز المصري - ملك / ميشيل رزق بولس صليب

15 - بهاء ابراهيم احمد ابراهيم  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   7213 ورقم قيد   31719  محل فرعى  

عن مكتب نقل وشحن ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (  بجهة 

محافظة الدقهلية كفرسعد - مركز السنبلوين - ملك / صلح محمد ابراهيم محمد

16 - خالد محمد ديب الشهابى  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   7257 ورقم قيد   22627  محل فرعى  عن 

تصدير فقط  بجهة محافظة القاهرة محل بالقطعه 212 تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس

17 - ماركو كرلس عبد ا كرلس رزق  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   7260 ورقم قيد   31685  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة 1260 مدخل رقم 1 محل رقم 1 بلوك 26 مساكن الدلتا بمدينه النهضه

18 - احمد حسن محمد احمد عوض  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   7315 ورقم قيد   9949  محل فرعى  

عن توريدات عمومية والستيراد ) دون الكمبيوتر (  بجهة محافظة القاهرة 18 زكريا احمد عماد الدين
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19 - عمرو حسين محمود ابراهيم  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   7334 ورقم قيد   26131  محل فرعى  

عن توريدات غذائيه  بجهة محافظة القاهرة 74 عمارات صقر قريش

20 - ريمون زاهر شكري سور  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   7294 ورقم قيد   31734  محل فرعى  

عن مطبعه)فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه موافقه امنيه88لسنه2022(  بجهة محافظة القاهرة محل شارع طلمبات الخزان من 

شارع الفيروز محطه الوادي-المرج الشرقيه-بنشاط//مطبعه-براس مال//10000فقط عشره الف جنيها

21 - ريمون زاهر شكري سور  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   7294 ورقم قيد   31734  محل فرعى  

عن مطبعه)فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه موافقه امنيه88لسنه2022(  بجهة محافظة القليوبية 24 ش ارض الدكتور عزبه 

رستم - بملك // طارق محمد محمود

22 - اسامه رمضان سليمان عبد المولى  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   7448 ورقم قيد   20489  محل 

فرعى  عن بيع ادوات كهرباء وحدايد وبويات وسباكه  بجهة محافظة القاهرة 11 مول عنابه الحى 3 التجمع الخامس

23 - محمد عبد العزيز عبد الموجود محمد  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   7458 ورقم قيد   31763  

محل فرعى  عن مخبز بلدى  بجهة محافظة القاهرة بدر منطقه اسكان العاملين بالعاصمه الداريه سكن مصر مخبز 

رقم 1

24 - محمد عبد العزيز عبد الموجود محمد  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   7458 ورقم قيد   31763  

محل فرعى  عن مخبز بلدى  بجهة محافظة الشرقية سوق مجاورة 54 محل 30
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قيود الشركات

1 - سهير السيد حسين محمد وشريكها شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

6842 ورقم قيد  31667    مركز عام  عن عماره جمله والمواد الغذائيه وتجاره الدوات الكهربائيه وادارة 

المطاعم والكافيهات بانوعها )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه ( بموجب موافقه امنيه رقم 86 لسنه 2022 برقم صادر 547 فى 14 / 9 / 2022 

صالون التجميل النسائيه   تجاره قطع غيار السيارات  - تصميم وشراء البرامج اللكترونيه وبيعها وخدمه مابعد 

البيع  بجهة محافظة القاهرة حاليا العقار رقم 5 شقه رقم 10 الدور الخامس فوق الرضى ش التجارين الجديد 

متفرع من ش جمال عبد الناصر جسر السويس

2 - كامل على عطيه ابراهيم و شركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    6843 ورقم قيد  31668    مركز عام  عن مطعم ماكولت  بجهة محافظة القاهرة 7 عمارة 51 

شارع 51 الحى الثالث مجاورة 4

3 - سالي سمير وشركائها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    6902 

ورقم قيد  31678    مركز عام  عن اعمال الديكورات والتشطيبات  بجهة محافظة القاهرة العقار141 الياسمين 

3 التجمع الول

4 - محمود محمد احمد حسانين وشركاه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    6937 ورقم قيد  31683    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية و مستلزمات العناية 

الشخصية  بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسة الذكاه بركه الحاج

5 - زوكا لدراه المطاعم والكافيتريات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    6961 ورقم قيد  31687    مركز عام  عن اداره وتشغيل المطاعم والكافيتريات  بجهة محافظة 

القاهرة محل34د الرضي مرتفع منطقه مركز خدمات السكان القومي مول على بابا

6 - محمد حسن حنفى عيسوى وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    7057 ورقم قيد  31698    مركز عام  عن ورشه لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه  بجهة محافظة 

القاهرة 46  شارع الزاهر

7 - شركة سعيد عادل حسانين ابو العل وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    7091 ورقم قيد  31702    مركز عام  عن تصدير جميع أنواع الحاصلت الزراعيه  بجهة 

محافظة القاهرة 47 شارع التسعين الشمالى القطاع الول التجمع الخامس

8 - على يوسف عبد الفتاح المهدى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    7092 ورقم قيد  31703    مركز عام  عن تصنيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القاهرة 

قطعه 115 منطقه صناعات صغيره باراضى المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه

9 - باسم عزيز نجيب وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

7177 ورقم قيد  31711    مركز عام  عن تجاره اخشاب  بجهة محافظة القاهرة 91 شارع التروللى

10 - ريم محمد فتح و شريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

7183 ورقم قيد  31713    مركز عام  عن اعمال التوريدات والتركيبات و المقاولت العموميه و اعمال و 

مقاولت كهروميكانيكيه كهرباء و صحى و تكييف و المقاولت العموميه من توريدات و تركيبات و صيانه و 

الستشارات الهندسيه و الفنيه و المعماريه و التصميم و التخطيط و بيع وشراء و تسويق و توزيع جميع 

المستلزمات الكهروميكانيكيه و جميع مستلزمات البناء و التتشطيبات المعماريه  و الستثمار و التخطيط و 

التصميم و المقاولت للمشروعات و النشات العقاريه و العمرانيه و الهندسيه و تصميم المشروعات و المنشات و 

الصناعات النشائيه و الهندسيه و المرافق و البنيه التحتيه  بجهة محافظة القاهرة 6شارع 6 اكتوبر منشية السد 

العالى الدور الول فوق الرضى - شقه

11 - احمد ابراهيم وشركاءه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

7340 ورقم قيد  31743    مركز عام  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستزماته 

والدعايه والعلن( والتوكيلت التجاريه وتجاره المواد الغذائيه  بجهة محافظة القاهرة 222 المجاوره التانيه 

فيل الندى الشروق 2
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12 - عبد القادر محمود عبد الحافظ وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    7376 ورقم قيد  31746    مركز عام  عن كافة اعمال المقاولت و التسويق العقارى )فيما عدا 

النترنت ( وادارة المشروعات فى مجال بناء و تشييد كافة المبانى العقارية السكنيه و التجارية و الدارية و 

الطبيه و التعليمية و الصناعية و المولت التجارية و خلفة و تاجيرها وبيعها و ادارتها و تشغيلها  بجهة محافظة 

القاهرة عقار 52 أ المجاورة الثامنة التجمع الول شقه 1

13 - محمد محمود محمد ابو العينين وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    7483 ورقم قيد  31767    مركز عام  عن بيع وتاجير المحلت والمعارض وتجاره وبيع 

الراضي واعاده تقسيمها  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 353 القطاع الثالث

فروع الشركات

1 - رضوى محمد حسن وشريكها   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    7026 ورقم قيد   29651   

فرعى  عن توريد عامه واداره المجلت التجاريه والمكاتب الداريه وتوريدات وتجهيز واداره المطاعم 

والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم 1 السنباوى بالعمارة رقم 35 اسكان الشباب الشمالى 

التجمع الول

2 - محمد حمدى حسن عبد الغنى الشعار وشركاه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    6999 ورقم قيد   

L2 31610   فرعى  عن دباغة و تصدير الجلود  بجهة محافظة القاهرة مدينه الجلود بالروبيكى الوحده رقم

3 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها   قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    7375 ورقم قيد   31745   فرعى  عن 1-اجراء التحاليل الطبيه  2-اداره و تشغيل مراكز 

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

محافظة الجيزة شهاب المهندسين

4 - المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء محمد امين عطيه وشركاها   قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    7375 ورقم قيد   31745   فرعى  عن 1-اجراء التحاليل الطبيه  2-اداره و تشغيل مراكز 

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

محافظة القاهرة العيادة رقم 104 - المركز الطبى الثانى - مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

5 - سانتا كلوز للصناعات الغذائيه   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    7516 ورقم قيد   31155   

فرعى  عن تصنيع وتوزيع وتجهيز وتعبئه المواد الغذائيه وكذا التصنيع للغير والتوريدات العموميه )فيما عدا 

توريد العماله والحاسب اللى وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة فرع للشركة للتصنيع بالعنوان الدور 

الرضى والول المصنع الكائن ب 646 منطقه الورس بارش المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين 

السخنه التجمع الثالث

6 - وليد نبيل وشركاه   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    7516 ورقم قيد   31155   فرعى  عن 

تصنيع وتوزيع وتجهيز وتعبئه المواد الغذائيه وكذا التصنيع للغير والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله 

والحاسب اللى وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة فرع للشركة للتصنيع بالعنوان الدور الرضى والول 

المصنع الكائن ب 646 منطقه الورس بارش المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه التجمع الثالث
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 محو - شطب

1 - عماد سمير لويز سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12950 قيد فى 26-05-2015 برقم ايداع  838 وفى 

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

2 - محمد يوسف عبد المعطى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   16261 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

4681 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

3 - عمرو محمد على الزغبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16729 قيد فى 07-11-2016 برقم ايداع  4002 

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

4 - بديوى للمقاولت واداره المشروعات العقاريه والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   18935 قيد 

فى 21-06-2017 برقم ايداع  2726 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجاره

5 - رضا عبد الوهاب زايد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   24836 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع  

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

6 - اسلم عبد الخالق ابراهيم عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   26870 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع  

1046 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

7 - مصنع الهدى للطباعه وتشغيل الكرتون - ممدوح عبد القادر مصطفى حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1415 قيد فى 29-06-1999 برقم ايداع  489 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

لترك التجاره

8 - عبد الجيد عبد ربه عبد الجيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20408 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع  

1185 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

9 - عاصم الزعبلوى للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   19476 قيد فى 24-08-2017 برقم 

ايداع  3720 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

10 - اسماعيل احمد مليس  تاجر فرد سبق قيده برقم   22686 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع  3189 وفى 

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

11 - مصطفى عبد الرحيم عبد العظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12127 قيد فى 14-05-2014 برقم 

ايداع  543 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

12 - عمرو محمد رشاد عبد الحق بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26732 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

5823 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسى الخر

13 - ايفون ابراهيم رمسيس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26806 قيد فى 24-03-2020 برقم ايداع  

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

14 - اشرف محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   873 قيد فى 10-10-1998 برقم ايداع  625 وفى تاريخ  

08-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره

15 - على ابو زيد على سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11805 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع  705 وفى 

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

16 - عوض عزمى عوض سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14959 قيد فى 24-03-2016 برقم ايداع  

1203 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

17 - محمد السيد سالم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   18623 قيد فى 18-05-2017 برقم ايداع  2206 

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

18 - عبد العظيم عبد المرضى ابراهيم السمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19060 قيد فى 13-07-2017 برقم 

ايداع  2955 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

19 - ايمن السيد محمد لبيب البوهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20290 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع  

5070 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

20 - محمد فوزى راغب محمد العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22872 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع  

3512 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسى الخر
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21 - على اشرف ابراهيم احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   31144 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  

4383 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

22 - رزق محمد ابراهيم الشعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   2572 قيد فى 14-01-2001 برقم ايداع  28 

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

23 - محمود مهران محمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم   17380 قيد فى 12-01-2017 برقم ايداع  

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

24 - طاهر حمدى حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21858 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع  1770 

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

25 - شريف درويش شريف سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27690 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع  

3641 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

26 - جمال مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   27857 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  253 

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

27 - جمال عطيه عبد ربه شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   28217 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  1246 

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

28 - محمد حماد منصور على  تاجر فرد سبق قيده برقم   29053 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع  3618 

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

29 - حسين احمد ابراهيم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13247 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع  1452 

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

30 - سامح ونيس رزق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   13648 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع  2009 

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

31 - محمد محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14971 قيد فى 27-03-2016 برقم ايداع  1222 

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

32 - رضوى ربيع حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22818 قيد فى 17-07-2018 برقم ايداع  3428 

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

33 - مجدى سعد كامل جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27019 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  1470 وفى 

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

34 - محمد عبد الكافى احمد عبد الكافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29296 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  

4224 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

35 - رمزى مجدى رمزى كيرلس  تاجر فرد سبق قيده برقم   31487 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع  

6013 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

36 - جيهان سالم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4134 قيد فى 18-01-2003 برقم ايداع  62 وفى 

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

37 - ماهر جرجس فرج صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29581 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع  5167 

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

38 - سلمه احمد نور الدين مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3743 قيد فى 09-07-2002 برقم ايداع  647 

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

39 - احمد امام عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15523 قيد فى 30-05-2016 برقم ايداع  2093 وفى 

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

40 - تامر محمد محمد محمود العيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20643 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع  

5661 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

41 - محمد حمدى ابراهيم ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22836 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  

3455 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

42 - على عبد الفتاح محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26515 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع  

4420 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره
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43 - وفاء محمد عدنان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   26982 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع  1370 

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

44 - محمد رضا محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27559 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  3709 

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

45 - عبد القادر محمود عبد الحافظ خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28161 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع  

1074 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

46 - نبيل سام لبيب عبده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28388 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  1655 

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

47 - غاده سمير بدوى مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   29928 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  5819 

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

48 - حسن نجيب محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30214 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  806 وفى 

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

49 - نيللى مصطفى امام محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   30713 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع  

2572 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

50 - امال عبد الخالق احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   17561 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع  481 

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

51 - احمد مصطفى مصباح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22303 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع  

2544 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

52 - بطرس داود ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27051 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  997 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

53 - نور محمد عبد المولى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27963 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع  

514 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره

54 - هانم ابراهيم محمد عشره  تاجر فرد سبق قيده برقم   8587 قيد فى 04-03-2007 برقم ايداع  294 وفى 

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

55 - شادى مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11577 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع  38 وفى 

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

56 - محمد بكرى شريف سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14108 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع  4007 

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

57 - رامى محمد محمد عشيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14451 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع  452 

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

58 - دينا ابراهيم متولى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   21905 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع  1847 

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

59 - دينا ابراهيم متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21905 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع  2403 وفى 

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

60 - اسماء على جميل جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25511 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  1716 

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

61 - نور يحى سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30163 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  639 

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

62 - عادل الليثى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8314 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع  2016 وفى 

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

63 - محمد حسن عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16806 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع  

4959 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

64 - محمد حسن عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16806 قيد فى 14-11-2016 برقم ايداع  

4122 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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65 - احمد سعيد سيد حامد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   21784 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع  

1631 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

66 - زكريا فوزى ابراهيم عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24007 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  

5509 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

67 - ايه وليد عبد المتعال احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   24107 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع  

5691 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

68 - مؤسسه الجميل للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   26684 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع  

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

69 - مصطفي جميل مصطفي محمد الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم   26684 قيد فى 04-11-2021 برقم 

ايداع  4826 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

70 - محمود جمال عبد الناصر عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   26874 قيد فى 10-06-2020 برقم 

ايداع  1055 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

71 - اشجان فراج حسين فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   29997 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  144 

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

72 - عمر عبد التواب محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30047 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  

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

73 - ايمان غبر متهنى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25325 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  1318 

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

74 - رانيه كامل فكرى مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم   10602 قيد فى 17-05-2011 برقم ايداع  561 

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

75 - عاطف على احمد محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   10674 قيد فى 03-07-2011 برقم ايداع  

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

76 - محمد سيد احمد جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   20794 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع  5949 

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

77 - عادل نصحى تقاوى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   25945 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع  

2745 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

78 - حازم جوده عبدالحميد الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28482 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع  

1915 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

79 - هدى سامى فريد محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28975 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  

3415 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

80 - حامد محمد حامد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30327 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  1240 

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

81 - محمد سعيد فاضل السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8330 قيد فى 13-12-2006 برقم ايداع  2038 

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

82 - حازم صلح الدين امين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18628 قيد فى 18-05-2017 برقم ايداع  

2212 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

83 - هانى هلل لويز كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18642 قيد فى 21-05-2017 برقم ايداع  2235 وفى 

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

84 - احمد رجب عمران ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   26938 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  1252 

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

85 - كمال شعيب محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27364 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  2556 

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

86 - كمال شعيب محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27364 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  116 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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87 - عيد مخائيل جاد ا مخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   29221 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  4037 

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

88 - محمود الشريف سيد ابراهيم ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30725 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع  2594 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - اسامه مجدى عبد السيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   8322 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع   2026 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

2 - صديق صادق عيسى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   24653 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع   160 فى 

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

3 - اشرف فاروق توفيق رومانى تاجر فرد سبق قيده برقم   27071 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع   1616 

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

4 - نادر جميل وصفى عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   23320 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع   4335 فى 

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

5 - احمد صابر عبد المعطى حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   27943 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع   

456 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - عاصم الزعبلوى للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم   19476 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع   

3720 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - حسام حسن اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   25753 قيد فى 23-05-2019 برقم ايداع   2252 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - ايمن السيد يونس حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   22227 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع   2399 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - اسامه حمدان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   22960 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع   3670 فى 

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

10 - ماهر جرجس فرج صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   29581 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع   5167 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

11 - ياسر عثمان حسينى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   25743 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع   2222 

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

12 - عادل ابراهيم جاد جريس تاجر فرد سبق قيده برقم   17570 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع   506 فى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - احمد سمير محمد رياض تاجر فرد سبق قيده برقم   31216 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع   4744 

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

14 - حمديه سيد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   18035 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع   1195 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - وليد ممدوح عبد السلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20870 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع   83 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - احمد السيد فكرى صبره تاجر فرد سبق قيده برقم   20936 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع   197 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - ماهر حسن محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   23050 قيد فى 09-08-2018 برقم ايداع   3847 

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

18 - احمد شاكر عبد العليم شكل تاجر فرد سبق قيده برقم   9406 قيد فى 21-01-2009 برقم ايداع   53 فى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - حسام الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19163 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع   3108 فى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - احمد محمود محمد سيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   9452 قيد فى 26-02-2009 برقم ايداع   205 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - ابراهيم محمود ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31695 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع   

7054 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - محمد فتحى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   23851 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع   5217 فى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

23 - ايمن حسن ابو زيد ماجد تاجر فرد سبق قيده برقم   30120 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   491 فى 

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

24 - كريم علء عطوة عبد النبى عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم   30954 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع   

3503 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  90,000.000

25 - وليد احمد عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم   10159 قيد فى 15-09-2010 برقم ايداع   1046 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - اسامه مجدى عبد السيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    8322 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع    2026 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش 6 من العتماد امبابه الغربيه

2 - اسامه مجدى عبد السيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    8322 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع    2026 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء فرع الخانكه

3 - اسامه مجدى عبد السيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    8322 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع    2026 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

4 - محمد يوسف عبد المعطى حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    16261 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع    

3249 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حذف الفرع الكائن فى 6 ش جمال 

عبد الناصر من ش عمر بن الخطاب

5 - على عبد الحميد على احمد الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم    20808 قيد فى 31-12-2017 برقم ايداع    

5971 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 5 بلوك 1095 ش 14 

محمد كامل حسين

6 - صيدليه د  عاصم تاجر فرد سبق قيده برقم    23584 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع    4764 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 31 ش سوريا المهندسين

7 - جيهان محمد على الزغبى تاجر فرد سبق قيده برقم    27901 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    366 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 65 ش نبيل الوقاد ارض الجولف بنشاط 

محل بيع ملبس

8 - مجاهد صلح محمد احمد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم    18234 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع    

1552 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح عقار رقم 1 

ش صلح عبد الهادى عبد ا شمس

9 - امجد وهبه جاد الكريم وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم    15346 قيد فى 11-05-2016 برقم ايداع    

1812 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الساقيه ابو المنجا الطريق 

البطئ مركز القناطر الخيريه

10 - اسامه حمدان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    22960 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    3670 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح مساكن النيل ى 

بلوك 4 شقه 2

11 - عمرو محمد رشاد عبد الحق بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    26732 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    

5823 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء المركز الرئيسى الخر 

بالعنوان 2 ش الكريم ش المحطه القبه الزيتون الشرقيه

12 - عمرو محمد رشاد عبد الحق بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    26732 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المحل الرئيسى ليصبح 

2 ش الكريم ش المحطه القبة الزيتون الشرقيه بنشاط / تجاره الجمله للمواد الغذائيه )بقاله جافه(

13 - عمرو محمد رشاد عبد الحق بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    26732 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء المركز الرئيسى الخر 

بالعنوان 2ش الكريم ش المحطه القبه الزيتون الشرقيه كمقر رئيسى اخر

14 - ماهر جرجس فرج صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    29581 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    

5167 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ك 80 طريق ابوصوير 

السماعيليه الصحرواى

15 - ماهر جرجس فرج صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    29581 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    

5167 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8ش مدحت فايز جنينه الورد بطئ 

الدائرى
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16 - جمال حسن محمد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    12595 قيد فى 31-12-2014 برقم ايداع    

1686 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 ش سيد عطيه تقسيم جمعيه 

الغفران خلف مساكن القاهره رقم 1 سابقا

17 - ايمن السيد محمد لبيب البوهى تاجر فرد سبق قيده برقم    20290 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    

5070 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 136 

ش الصفا

18 - محمد فوزى راغب محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم    22872 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع    

3512 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعنوان 

مصنع رقم 124 بالمنطقه الصناعيه 250 فدان

19 - امير نبيل شفيق ملك تاجر فرد سبق قيده برقم    25195 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع    1092 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 ش طه حسين

20 - نسيم عوض نسيم جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    26765 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع    705 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش مصنع الكرتون من ش مسجد الهدى 

مؤسسه الزكاه

21 - ابانوب صبحى عبد الملك اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    29310 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

4256 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 29 ش 

رشاد كشك ناصيه ش الفريد عزبه النخل الغربيه

22 - ماهر جرجس فرج صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    29581 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    

5167 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 8 ش مدحت 

فايز حسن الورد البطئ الدائرى

23 - ماهر جرجس فرج صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    29581 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    

5167 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8ش مدحت فايز جنينه الورد بطئ 

الدائرى

24 - بشير عبد العال محمد العقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    14913 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تصحيح عنوان فرع الشرقيه 

ليصبح ق 4 مسلسل 1 المنطقه 12 المنطقه الصناعيه بساتين السماعيليه

25 - عادل ابراهيم جاد جريس تاجر فرد سبق قيده برقم    17570 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع    506 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح ش الفاروق حوض 

العمده

26 - احمد سمير محمد رياض تاجر فرد سبق قيده برقم    31216 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    4744 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح شقه 

بالفيل 61 الياسمين 7 التجمع الول

27 - محمد محمد عبد الرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15997 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع    

2845 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة سوق العبور محل رقم 97 عنبر 

3 فاكهه بحصه 3 قيراط

28 - محمد شعبان احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    20028 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    4642 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 2 بالمول التجارى سنتر 

الرحبايه المنطقه الثانيه الحى الرابع التجمع الخامس

29 - اسامه مجدى عبد السيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    8322 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع    2026 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 ش محمد التابعى الدور الرضى شقه 2

30 - وليد ممدوح عبد السلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20870 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع    83 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / قطعه 8 منطقه 

الصناعات والمنشات الصغيره الدور الول

Page 22 of 66 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

31 - جوزيف سعد شرقاوى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    26822 قيد فى 05-05-2020 برقم ايداع    

909 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1 ش الجامع 

خلف المطبعه

32 - ساميه عزت زاخر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    29750 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    5322 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح عنوان المقر ليصبح محل 1 بلوك 

7 مساكن الصعيد ج 400 مدخل 1 السلم ثان

33 - احمد محمد يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    25168 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    1049 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 44 صناعات صغيره منطقه 

الورش العسكريه بنشاط مطبخ حليوات

34 - احمد محمد يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    25168 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    1049 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 11 اسفل كوبرى مكرم عبيد مع 

مصطفى النحاس بنشاط كافيتريا

35 - احمد محمد يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    25168 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    1049 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم 11 الدور الرضى المرتفع 

جراند مول الشروق قطعه الرض رقم 2 منطقه التوسعات الحى الثالث بنشاط محل بيع وحلويات

36 - ضحى محمد مرسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9393 قيد فى 11-01-2009 برقم ايداع    19 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مصنع 102 منطقه صناعات صغيره 

شمال طريق القطاميه تجمع ثالث

37 - حسام الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19163 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع    3108 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18 ش حافظ رمضان من ش احمد فخرى 

قطعه ارض رقم 1 بلوك 100 من تقسيم شركة للسكان والتعمير محل رقم 2 الدور الرضى

38 - محمد حمدى ابراهيم ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    22836 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع    

3455 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

كفردمرو مركز المحله الكبرى بملك حمدى ابراهيم ابو زيد

39 - محمد رضا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    27559 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

3709 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان عقار  

عزبه ام باب امام السكه الحديد ش 6 اكتوبر

40 - محمد رضا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    27559 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

3109 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان عقار 

3 عزبه امام باب امام السكه الحديد ش 6 اكتوبر

41 - الباشا لتوريد الزيوت والطحينيه تاجر فرد سبق قيده برقم    28199 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الجبل الصفر ش الشيخ خليل

42 - محمد محمد حنفى رضوان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    28431 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

1772 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل النشاط ليصبح 9 ش عمر 

بن عبد العزيز ناصيه ش عمر بن العاص تقسيم سيد غريب

43 - طارق سليمان عدلى برعى تاجر فرد سبق قيده برقم    31544 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع    

6228 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم ج 

بالدور الرضى عماره 167 شباب جنوبى التجمع الول

44 - عمر محمد على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    20719 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع    5822 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح قطعه 212 منطقه 

صناعات صغيره بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه التجمع الثالث

45 - الشهابى للتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    22627 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع    3085 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالقطعه 212 تقسيم عمر بن الخطاب 

بجسر السويس

Page 23 of 66 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

46 - بطرس داود ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم    27051 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    997 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 16 ش مكه من ش 

سعد زغلول منشيه السد العالى

47 - بطرس داود ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم    27051 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    1570 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح 16 ش مكه من 

ش سعد زغلول منشيه السد العالى

48 - بطرس داود ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم    27051 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    1570 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 5 ش سعد 

الشرنوبى من ش الصرف الصحى

49 - صيدلية ماركو عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    31685 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    6955 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1260 مدخل رقم 1 محل رقم 1 بلوك 

26 مساكن الدلتا بمدينه النهضه

50 - هانم ابراهيم محمد عشره تاجر فرد سبق قيده برقم    8587 قيد فى 04-03-2007 برقم ايداع    294 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان وحده 1 

عماره173 -القاهرة الجديدة

51 - احمد حسن محمد احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    9949 قيد فى 01-06-2010 برقم ايداع    

592 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18 زكريا احمد عماد الدين

52 - محمد بكرى شريف سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14108 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع    2687 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعوان المرج ش 

الطلمبات الخزان

53 - محمد بكرى شريف سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14108 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع    4007 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعوان المرج ش 

الطلمبات الخزان

54 - بدر مكين عبد ا حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    17339 قيد فى 08-01-2017 برقم ايداع    101 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح ش سمير سكران خلف 

عزبه الصفيح كفر ابو صير

55 - المير احمد فؤاد على شرف تاجر فرد سبق قيده برقم    19648 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع    

4008 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المقر الرئيسى 

ليصبح وحده 104 دور 1 كايور بزنس بلزا ق 424 قطاع 3 التجمع الخامس

56 - حنان الشافعى مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    20336 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

1555 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح شقه رقم 1 بالدور الرضى فوق البدروم قطعه رقم 11 بلوك رقم 75 المنطقه السادسه 32 تنظيم ش احمد 

الصاوى

57 - عمرو حسين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    26131 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع    

3285 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 74 عمارات صقر قريش

58 - عادل الليثى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8314 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    2015 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محل رقم 16 

عنبر 3 مسلسل 3 / 2 / 2 حصه 8 قيراط سوق العبور 3 قيراط

59 - عادل الليثى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8314 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    2015 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح المحل رقم 215 

عنبر 5 خضار سوق العبور

60 - عادل الليثى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8314 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    2016 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محل رقم 16 

عنبر 3 مسلسل 3 / 2 / 2 حصه 8 قيراط سوق العبور 3 قيراط
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61 - محمد امين حمدى عبد الحليم الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم    14720 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

823 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدات 6203 / 6204 / 6205 

مجمع 6 دور 2 م ص / ق 164

62 - عيد محمد ابراهيم عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    14948 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع    

1182 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 1 

ق 309 ش الروضه من الشهيد رفعت الخمسين

63 - شيماء محمد السيد محمد شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم    25746 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    

2229 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح شقه رقم 3 

الدور الثانى رقم 59 ش الحرية مجموعه 2 حى 1

64 - اسعد غالى حنا بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    28803 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع    2915 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح شقه 

3 عماره 6 مربع 1104 / 1105 ش سيد زكريا شيراتون هليوبلس الدور الول النزهه

65 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31034 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    3839 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل 18 حى 5 

حى الياسمين مول اسمارت

66 - سوبر ماركت رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    20489 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    5421 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11 مول عنابه الحى 3 التجمع الخامس

67 - احمد ماهر عمر خضيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    27652 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    

3558 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 7 ش 

الزهراء من ش 15 ابو رجيله

68 - ايمن حسن ابو زيد ماجد تاجر فرد سبق قيده برقم    30120 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    491 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح 

محل رقم 181 عنبر 5 فاكهه سوق العبور السلم ثان

69 - منصور ابراهيم حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25380 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع    

1451 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح قطعه 93 

المنطقه الصناعيه ال 800 فدان

70 - شنوده بولس جاد السيد بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    26418 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع    

4105 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مكتب بالدور الثانى بالقطعه 12 

بلوك 16079 ملك / مروان الشحات منصور سعد الحى الخامس

71 - وليد احمد عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم    10159 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع    

1819 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح الكائن 

بالعنوان 4 عمارة رقم 1 مساكن الصعيد 400 م شقه

72 - وليد احمد عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم    10159 قيد فى 15-09-2010 برقم ايداع    

1046 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح الكائن 

بالعنوان 4 عمارة رقم 1 مساكن الصعيد 400 م شقه

73 - وليد احمد عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم    10159 قيد فى 15-09-2010 برقم ايداع    

1046 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح مدخل 1 بلوك 79 مساكن العيد أ شقه

74 - احمد احمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    23437 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع    4519 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح شقه رقم 202 

بالدور الثانى بالعقار رقم 46 ش احمد الزمر

75 - احمد مجدى عبد النبى عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم    29030 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع    

3561 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 8 ش 

المدينه المنوره تقسيم ابو العز
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76 - محروس خيرى فرح شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    29970 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    55 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 359 ش 18 عمر بن الخطاب
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النشاط

1 - نادر جميل وصفى عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  23320 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    4335وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التصدير والستيراد )فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 (

2 - مصطفى خالد ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  31076 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    4041

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت

3 - عمرو محمد رشاد عبد الحق بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  26732 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    

599وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره الجمله للمواد الغذائيه )

بقاله جافه(

4 - علء على سيد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31347 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    5358

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تسويق عقارى

5 - محمد عوض الضوى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  14023 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع    2548

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تعبئه وتغليف المواد الغذائيه

6 - محمد شعبان احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  20028 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    4642وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بيع حلوى من عجين

7 - ميراند ممدوح احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  14374 قيد فى 28-01-2016 برقم ايداع    339

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريدات عمومية )فيما عدا توريد 

العماله العماله ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن ( ومقاولت وتصدير

8 - محمد احمد حلمى محمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  19904 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    

4424وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا 

توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (

9 - وليد ممدوح عبد السلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20870 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع    83

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع وانتاج وتجميع مستلزمات الطباعة 

والستيراد الى النشاط الصلى / مستلزمات طباعه وتوريد عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والمجموعه 19 والمجموعه 6 من الفقره 36 والنترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف ( 

موافقه امنيه رقم 153 لسنه 2022

10 - ماهر حسن محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  23050 قيد فى 09-08-2018 برقم ايداع    3847

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد اجهزه كهربائيه والكترونيه 

موافقه امنيه رقم 169 لسنه 2022 برقم صادر 8124 فى 16 / 11 / 2022

11 - خالد يحيى على هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  14092 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع    2665وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تسويق عقارى فيما عدا النترنت

12 - حسام الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19163 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع    3108وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط استيراد وتجارة سيارات

13 - محمد محمد حنفى رضوان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28431 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

1772وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره قطع غيار السيارات

14 - ايمن حنا ابراهيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  30581 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    2144وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع كاوتش وتشغيل معادن

15 - امنيه احمد عبد ا عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  30947 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    3469

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / حضانه تعليميه فيما عدا المن 

والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه 123 لسنه 2022

16 - محمد على قناوى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  21336 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع    866

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط صناعات ادويه بيطريه ومستلزمات طبيه
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17 - ابراهيم محمود ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31695 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع    

7054وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التصدير والستيراد فيما عدا الفقره 36 

من المجموعه 6 والمجموعه 19

18 - اسامه حمدان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22960 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    3670

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد)فيما عدا المجموعه 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتصدير

19 - محمد امين حمدى عبد الحليم الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم  14720 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

823وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تشيد المبانى والتركيبات الكهربائيه

20 - عيد محمد ابراهيم عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم  14948 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع    

1182وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشه تجميع اثاث

21 - احمد صبحى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15281 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع    1710

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (

22 - شيماء محمد السيد محمد شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  25746 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    

2229وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح استثمار عقارى

23 - محمود محمد احمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  27452 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

2819وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط المقاولت العامة

24 - محمد عبده شعبان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8525 قيد فى 24-01-2007 برقم ايداع    129وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (

25 - حسين سعيد خليفه عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  17265 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

4971وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / توريدات عماله

26 - سوبر ماركت رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  20489 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    5421وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بيع ادوات كهرباء وحدايد وبويات وسباكه

27 - عزيز عاطف عزيز عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  24925 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    610

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مصنع موبيليا

28 - سها احمد عبد الهادى غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  26086 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع    

3147وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات ) فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن (ومقاولت عموميه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16261 وتم ايداعه بتاريخ   

brooklyn 04-09-2016  برقم ايداع 3,249.000 الى : بروكلين للملبس الجاهزه

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24653 وتم ايداعه بتاريخ   

09-01-2019  برقم ايداع 160.000 الى : فلوباتير للتنميه العمرانيه

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18875 وتم ايداعه بتاريخ   

OLDST SHOP 13-06-2017  برقم ايداع 2,608.000 الى : اولدست شوب

4 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14023 وتم ايداعه بتاريخ   

20-12-2015  برقم ايداع 2,548.000 الى : التوحيد للمقاولت والتوريدات العامه والتعبئه والتغليف

5 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19886 وتم ايداعه بتاريخ   

12-10-2017  برقم ايداع 4,398.000 الى : افراح درب البربره

6 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14092 وتم ايداعه بتاريخ   

29-12-2015  برقم ايداع 2,665.000 الى : التقوى للمقاولت والتسويق العقارى

7 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19163 وتم ايداعه بتاريخ   

new star automotive 25-07-2017  برقم ايداع 3,108.000 الى : نيوستار اوتوموتيف

8 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19611 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2017  برقم ايداع 3,950.000 الى : الغاء السمه التجاريه

9 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19611 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2017  برقم ايداع 3,950.000 الى : الصاوى لتجارة الخضروات

10 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30199 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2022  برقم ايداع 751.000 الى : الخلص والمحبة

11 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31569 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2022  برقم ايداع 6,366.000 الى : مؤسسه يارو

12 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31695 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2022  برقم ايداع 7,054.000 الى : الفتح للتوريدات والستيراد والتصدير

13 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14516 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2016  برقم ايداع 544.000 الى : فاست تشارجينج

14 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25746 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-05-2019  برقم ايداع 2,229.000 الى : البداع للسثثمار العقارى

15 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31619 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-11-2022  برقم ايداع 6,615.000 الى : العوامى للمقاولت والتوريدات

16 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17265 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2016  برقم ايداع 4,971.000 الى : البركة للتوردات العموميه ومصنوعات هندسيه

17 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16085 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2016  برقم ايداع 2,989.000 الى : الصعيدى
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الشخاص

1 - احمد محمد الصغير محمد اسماعيل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   25751 وتم ايداعه بتاريخ  

23-05-2019 برقم ايداع    2250تم التأشير فى تاريخ   23-05-2019   بــ  تصحيح الرقم القومى طبقا 

للبطاقه الشخصيه

2 - محمد عبدالعزيز عبدالموجود محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   31763 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-27 

برقم ايداع    7458تم التأشير فى تاريخ   27-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - عمرو جبران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11550 قيدت فى 18-12-2012 برقم ايداع   1626 

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

2 - جورج بديع بسخرون وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    1132 قيدت فى 01-03-1999 برقم ايداع   

134 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه الماليه

3 - جورج بديع بسخرون وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    1132 قيدت فى 01-03-1999 برقم ايداع   

134 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

4 - سمر محمد على محمد فهمى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    24350 قيدت فى 13-12-2018 برقم 

ايداع   6080 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها

5 - سمر محمد على محمد فهمى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    24350 قيدت فى 13-12-2018 برقم 

ايداع   6080 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

6 - محمد فريد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    25872 قيدت فى 25-06-2019 برقم ايداع   2539 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها

7 - محمد فريد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    25872 قيدت فى 25-06-2019 برقم ايداع   2539 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها

8 - شريف خالد يونس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27123 قيدت فى 17-08-2020 برقم ايداع   

1749 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

9 - شريف خالد يونس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27123 قيدت فى 17-08-2020 برقم ايداع   

1749 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها

10 - السيد السيد على الشوربجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    24962 قيدت فى 06-02-2019 برقم 

ايداع   677 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

11 - السيد السيد على الشوربجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    24962 قيدت فى 06-02-2019 برقم 

ايداع   677 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

12 - احمد مختار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    28030 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع   704 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

13 - احمد مختار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    28030 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع   704 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

14 - وائل احمد على نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30549 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع   

2029 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه

15 - وائل احمد على نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30549 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع   

2029 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

16 - شركة  عماد يوسف الياس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15681 قيدت فى 19-06-2016 برقم 

ايداع   2329 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

17 - شركة  عماد يوسف الياس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15681 قيدت فى 19-06-2016 برقم 

ايداع   2329 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها

18 - شركة  عماد يوسف الياس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15682 قيدت فى 19-06-2016 برقم 

ايداع   2331 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

19 - عاطف لبيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11115 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع   696 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

20 - عاطف لبيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11115 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع   696 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
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21 - عاطف لبيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11115 قيدت فى 26-02-2012 برقم ايداع   314 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

22 - عاطف لبيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11115 قيدت فى 26-02-2012 برقم ايداع   314 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

23 - سعيد يونس مصيلحى وشركاه - الصفا والمروه لتجاره الحدايد والبويات   شركة سبق قيدها برقم    685 

قيدت فى 25-06-1998 برقم ايداع   396 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

24 - سعيد يونس مصيلحى وشركاه - الصفا والمروه لتجاره الحدايد والبويات   شركة سبق قيدها برقم    685 

قيدت فى 25-06-1998 برقم ايداع   396 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

لفسخ الشركة
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رأس المال

1 - محمد محمود عبد المنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28018 قيدت فى 16-02-2021 برقم ايداع    

659وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

2 - محمد سمير دياب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29651 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    5100

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  45,000.000

3 - زاد للمقاولت / عصام زيادة وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     20399 قيدت فى 26-11-2017 برقم 

ايداع    5269وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - شكرى للتطوير العقارى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     22439 قيدت فى 03-06-2018 برقم ايداع    

2782وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

5 - ابراهيم جلل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21911 قيدت فى 08-04-2018 برقم ايداع    1855وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

6 - نعيمه عباس الخياط وشركائها شركة سبق قيدها برقم     26962 قيدت فى 08-07-2020 برقم ايداع    

1335وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

7 - عماد حمدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15299 قيدت فى 05-05-2016 برقم ايداع    1735وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

8 - مختار عبد ا مختار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25847 قيدت فى 18-06-2019 برقم ايداع    

2455وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

9 - محسن ابراهيم عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27896 قيدت فى 02-02-2021 برقم ايداع    

340وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

10 - محمد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15780 قيدت فى 04-07-2016 برقم ايداع    2483وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,010,000.000

11 - احمد مصطفى احمد فارس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22446 قيدت فى 04-06-2018 برقم ايداع    

2793وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

12 - توفيق حسن توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20041 قيدت فى 25-10-2017 برقم ايداع    

4660وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - محمد احمد عزت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5851 قيدت فى 07-11-2004 برقم ايداع    1717

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح الدور العاشر 

عماره 8 ش الغاز بجوار محطه الغاز وبذلك يتم نقل القيد الى سجل تجارى )غرفه بنها (

2 - مصطفى يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10445 قيدت فى 10-02-2011 برقم ايداع    181

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان ناصيه ش 

114 متفرع من ش مسجد الوطنيه

3 - طارق جمال محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26951 قيدت فى 06-07-2020 برقم ايداع    

1288وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل FC 115 مركز تجارى مول 

مصر طريق الوحات

4 - حراء للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     12567 قيدت فى 25-12-2014 برقم ايداع    1641وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان ليصبح مكتب بالدور الرضى 

بالعقادر رقم 33 سماتاور ابراج سما

5 - عبد العظيم عبد الحميد يوسف الجبالي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20369 قيدت فى 2017-11-22 

برقم ايداع    5211وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان محل بالعقار رقم 6 مول الجوهره ش محور السادات

6 - خالد محرم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     22597 قيدت فى 21-06-2018 برقم ايداع    3040وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح / وحده ادارية رقم 

118 الكائنه بالعقار رقم 2 عمارات اول مايو طريق النصر

7 - مصطفى عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27361 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع    

2548وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح الدور 

الرضى عمارة البارون مجاورى الولى الحى الثالث

8 - ممدوح رضا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15925 قيدت فى 31-07-2016 برقم ايداع    2727وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة ليصبح 3 ش الجامعه 

زهراء مدينه نصر

9 - محمد سمير دياب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29651 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    5100

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل تجارى رقم 1 السيناوى بالعمارة رقم 

35 اسكان الشباب الشمالى التجمع الول

10 - محمد حمدي حسن عبدالغني الشعار و شركاه ) الشعار نيو فيجن ( شركة سبق قيدها برقم     31610 قيدت 

فى 20-11-2022 برقم ايداع    6537وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

L2 مدينه الجلود بالروبيكى الوحده رقم

11 - شركة الزهراء للتعليم الساس احمد جابر امام خليل حميده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25795 قيدت 

فى 02-06-2019 برقم ايداع    2338وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح 13 ش احمد فهمى عزبه النخل مدرسه جابر النصارى الحديثه الخاصه لغات موافقه امنيه 

رقم 111 لسنه 2021

12 - رنا احمد فهمى مردان وشركائها شركة سبق قيدها برقم     25797 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

2345وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم 1بالدور الثالث عشر فوق 

البدروم والرضى والميزانين العقار 2 ش مصدق
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13 - رنا احمد فهمى مردان وشركائها شركة سبق قيدها برقم     25797 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

2345وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع شقه رقم 3 بالدور 

الثالث العقار رقم 2 مصدق

14 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9182 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    6105

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع ليصبح رئيسى 

بالعنوان قطعه11, 12 المتداد الغربى بلوك 20002 العبور وبذلك يتم نقل السجل من مكتب سجل العبور الى 

مكتب الخانكه

15 - شركة الوفاق السعودى للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     9182 قيدت فى 24-03-2022 برقم 

ايداع    6105وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع 

ليصبح رئيسى بالعنوان قطعه11, 12 المتداد الغربى بلوك 20002 العبور وبذلك يتم نقل السجل من مكتب سجل 

العبور الى مكتب الخانكه

16 - محمد شعبان وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     21685 قيدت فى 14-03-2018 برقم ايداع    1452

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب ادارى الدور الول 

مول الرحمه مساكن اهالينا 1 اول السلم

17 - هيثم محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26203 قيدت فى 23-09-2019 برقم ايداع    

3456وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن باعلنوان 26 ش 

الجيش الموسكى

18 - شادى يسرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31612 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع    1137

white  وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المركب السياحى العائم وايت نايل

nile 90 ش النيل

19 - شركة احمد سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     18103 قيدت فى 21-03-2017 برقم ايداع    

1330وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح القطعه رقم 

86 منطقه الصناعات الصغيره الورش بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه بالتجمع الثالث

20 - شركة احمد سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     18103 قيدت فى 21-03-2017 برقم ايداع    

1330وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان القطعه 

رقم 86 منطقه الصناعات الصغيره الورش بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه بالتجمع الثالث

21 - احمد سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     18103 قيدت فى 31-08-2020 برقم ايداع    

1913وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان القطعه 

رقم 86 منطقه الصناعات الصغيره الورش بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه بالتجمع الثالث

22 - محمد محمد عبد اللطيف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     26585 قيدت فى 13-01-2020 برقم ايداع    

120وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عثمان احمد عثمان بالكونيسه الطالبيه 

بنشاط ورشه نجارة

23 - ايمن فتحى مرسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21055 قيدت فى 21-01-2018 برقم ايداع    391

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح عمارة 9 التجمع 

الثالث محليه 1 المنطقه الرابعه

24 - وليد نبيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31155 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    4417وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع للشركة للتصنيع بالعنوان الدور الرضى 

والول المصنع الكائن ب 646 منطقه الورس بارش المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه التجمع 

الثالث
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النشاط

1 - شركة نجلء جلل مسلم وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم     1139 قيدت فى 06-03-1999 برقم ايداع    

143 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يتم اضافه نشاط التوريدات العموميه )فيما عدا توريد 

العمالة واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (

2 - مصطفى يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10445 قيدت فى 10-02-2011 برقم ايداع    181 

وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط لصبح تجاره المواد الغذائيه

3 - صفوت مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12363 قيدت فى 18-11-2014 برقم ايداع    1317 

وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التوريدات العامه )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن ( والمواد الغذائيه والعطاره بكافه انواعها

4 - تكنيكون للحلول الذكية شركة سبق قيدها برقم     23647 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع    4870 

وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة انشطه قانون 72 لسنه 2017   

صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت 

وصورة وبيانات   ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه   اعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها   انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها   اعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات   التصالت وخدمات النترنت   

المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعيه   اقامه شبكات نقل الصوت والصوره والبيانات وتقديم خدمات القيمه المضافه بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنيه   اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه 

والقمار الصناعيه بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون   مشروعات 

البحث العلمى والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثه )مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003( انشاء 

وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشاء واداره مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها حاضنات العمال التكنولوجيا ودعم رياده 

العمال   النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك 

رقمنه المحتوى والثقافى والفنى   تجاره الجملة والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده - انشطه 

خارج قانون 72 لسنه 2017 - ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه وشروط واجراءات الترخيص بها - اعادة الهيكله الداريه للشركات - الشراف على تنفيذ 

المشروعات الخاصه بتركيب وتصميم انظمه المراقبة )مع مراعاه ماورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003 ( الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه - التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والدعايه والعلن ( توريد وتوزيع السيارات بكافه انواعها - مع افراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه للمارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها الى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحق بها لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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5 - حراء للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     12567 قيدت فى 25-12-2014 برقم ايداع    1641 وفى 

تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح الستثمار والتطوير العقارى وبيع 

وشراء الراضى واقامه المنشات عليها وبيعها واقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافيتريات وانشاء 

المشروعات السكنيه والدرايه والمولت التجاريه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من 

الوجوه من الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبييه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

اى فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها

6 - علء محمد محمد عمر خطاب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     17754 قيدت فى 19-02-2017 برقم 

ايداع    790 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية والتسويق العقارى واضافه نشاط المقاولت العامه وتصنيع الخرسانه الجاهزه

7 - الجمعيه التعاونيه الستهلكية لهالى اسبيكو القديم عقد الجمعيه المنعقد فى 2019 6 25 شركة سبق قيدها 

برقم     26309 قيدت فى 24-10-2019 برقم ايداع    3779 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافه نشاط اللحوم والدواجن والمصنعات

8 - برايت ستار للخدمات وادارة الكافيتريات شركة سبق قيدها برقم     11306 قيدت فى 01-07-2012 برقم 

ايداع    836 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة لتصبح / خدمات 

النظافه )فيما عدا المن والحراسه ( والصيانه ومكافحه الحشرات والقوارض وادارة الكافيتريات بجميع المنشات 

العامة والخاصه والخدمات العقاريه

9 - ممدوح رضا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15925 قيدت فى 31-07-2016 برقم ايداع    2727 وفى 

تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح التوريدات )فيما عدا توريد العماله 

ومستلزمات الحاسب اللى والنترنت والدعايه والعلن ( والمقاولت العموميه والتصدير وتوريد مواد 

ومستلزمات البناء والتشطيبات بجميع انواعها والتوريدات الكهربائيه وتوريد الخرسانه الجاهزه

10 - ايمان صبرى توفيق ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     17256 قيدت فى 28-12-2016 برقم 

ايداع    4949 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريد السمنت 

ومواد البناء وتوريد الجير

11 - شاكر احمد صبرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23380 قيدت فى 20-09-2018 برقم ايداع    

4422 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الشركة ليكون / توريد وتوزيه 

وصيانه كافه الجهزه الكهربائيه والمكتبيه وماكينات التصوير الضوئى )دون تصوير مستندات ( ومايخصها من 

مستلزمات وقطع غيار وتوريد مستلزمات وتجهيزات المكاتب

12 - محمد سمير دياب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29651 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

5100 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط / توريدات عامه    اداره محلت 

تجارية ومكاتب اداريه الى غرض الشركة

13 - ابراهيم جلل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21911 قيدت فى 08-04-2018 برقم ايداع    1855 

وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجارة اللوميتال والكسسوارات 

الخاصه بها بالجمله والتوريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والدعايه والعلن( والمقاولت 

العموميه

14 - نعيمه عباس الخياط وشركائها شركة سبق قيدها برقم     26962 قيدت فى 08-07-2020 برقم ايداع    

1335 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح المقاولت المتكاملة 

والمتخصصه وتوريد مستلزمات ومواد البناء
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15 - شركة عبد الكريم ابراهيم خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31379 قيدت فى 02-10-2022 برقم 

ايداع    5484 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة الى معرض لتجاره 

الموبيليا واعمال المقاولت والتوريدات )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى والدعايه والعلن(

16 - عماد حمدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15299 قيدت فى 05-05-2016 برقم ايداع    1735 

وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح نشاط الشركة فى توريدات 

المواد الغذائيه

17 - مختار عبد ا مختار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25847 قيدت فى 18-06-2019 برقم ايداع    

2455 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد وتعبئه المواد الغذائيه 

وتصنيع البلتات الخشبية والتوكيلت التجارية

18 - محسن ابراهيم عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27896 قيدت فى 02-02-2021 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح نشاط الشركة اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المطابخ والموبليا الخشبيه والمعدنيه وتشكيل وتجميع الثاث الخشبى والمعدنى والمشغولت المعدنيه وتجاره 

التجزئه والجملة للمشغولت الخشبيه والمعدنية والتصدير والتوكيلت التجاريه

19 - محمد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15780 قيدت فى 04-07-2016 برقم ايداع    2483 

وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الشريك ليصبح استيراد وتصدير فيما عدا 

الفقره 36 من مجموعه 6 والمجموعه 19 وادارة وتشغيل مطاعم وكافيهات

20 - محمد شعبان وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     21685 قيدت فى 14-03-2018 برقم ايداع    1452 

وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجاره السيارات والموتوسيكلت والتوك توك 

والسكوتر

21 - طارق السيد محمد رضوان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17296 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

35 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط نقل مخلفات خطرة )بعد اخذ الموافقات 

اللزمه( والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن (

22 - محمد محمد عبد اللطيف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     26585 قيدت فى 13-01-2020 برقم ايداع    

120 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تصنيع الثاث المنزلى والمكتبى 

وتصنيع الخشاب والمعادن

23 - حازم عبد الرحمن محمد عبد الفتاح طلعت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     23154 قيدت فى 

26-08-2018 برقم ايداع    4025 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه النشطه 

التالية / تصنيع وصلت الحديد والمواسير من الحديد والستانلس على سبيل المثال )الفلنشات والوصلت 

والمسامير والجوايط والمحابس والكواع ونواهى خطوط المداد( وذلك لشركات البترول العاملة تحت مظله الهيئه 

المصرية العامه للبترول والتصدير خارج البلد وتخزين وتوريد المعدات واللت والمهمات ومواسير البترول 

والغاز ومستلزماتها وقطع غيارها وذلك بالنسبه لشركات البترول العاملة تحت مظله الهيئه المصرية العامه للبترول 

ومجالت الحفر والستكشاف والتنقيب والستخراج مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها

24 - توفيق حسن توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20041 قيدت فى 25-10-2017 برقم ايداع    

4660 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / 1  تجاره 

مستلزمات السيارات والزيوت والفلتر 2  التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى 

والنترنت والدعايه والعلن ( 3   اداره وتشغيل المينى ماركت والمطاعم 4   تجاره وتوريد المواد الغذائيه 5   

ايجار السيارات ونقل المواد البتروليه والزيوت 6   المقاولت العامه

25 - وليد نبيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31155 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    4417 وفى 

تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مقر ادارى واضافه نشاط التصدير
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الكيان القانونى

1 - تكنيكون للحلول الذكية شركة سبق قيدها برقم     23647 قيدت فى 17-10-2018 برقم ايداع    4870 

وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية محدودة

2 - حراء للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     12567 قيدت فى 25-12-2014 برقم ايداع    1641 وفى 

تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

3 - برايت ستار للخدمات وادارة الكافيتريات شركة سبق قيدها برقم     11306 قيدت فى 01-07-2012 برقم 

ايداع    836 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - شاكر احمد صبرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23380 قيدت فى 20-09-2018 برقم ايداع    

4422 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - محمد سمير دياب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29651 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    5100 

وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - القوى لتجارة الخضروات )رضا سيد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     11269 قيدت فى 2012-06-07 

برقم ايداع    754 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - محمد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15780 قيدت فى 04-07-2016 برقم ايداع    2483 وفى 

تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23647   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-10-2018 برقم ايداع    4870 الى   تكنيكون للحلول الذكية

2 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 31661   وتم 

Landpro ايداعه بتاريخ 01-12-2022 برقم ايداع    6799 الى   لند برو

3 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31661   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-2022 برقم ايداع    6799 الى   شركة / محمد رفعت احمد فهمى نصار وشريكه

4 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12567   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2014 برقم ايداع    1641 الى   حراء للنشاءات

5 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17754   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2017 برقم ايداع    790 الى   علء محمد محمد عمر خطاب وشريكيه

6 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14786   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-03-2016 برقم ايداع    904 الى   ساميه عاشور عبد ا صالح وشريكها

7 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27361   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-10-2020 برقم ايداع    2548 الى   مصطفى عبد الرحمن وشركاه

8 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11306   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-07-2012 برقم ايداع    836 الى   برايت ستار للخدمات وادارة الكافيتريات

9 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15925   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-07-2016 برقم ايداع    2727 الى   ممدوح رضا وشريكه

10 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29651   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-2021 برقم ايداع    5100 الى   محمد سمير دياب وشركاه

11 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20399   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-11-2017 برقم ايداع    5269 الى   زاد للمقاولت / عصام زيادة وشركاؤه

12 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22439   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-06-2018 برقم ايداع    2782 الى   شكرى للتطوير العقارى وشركائه

13 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25795   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-06-2019 برقم ايداع    2338 الى   شركة الزهراء للتعليم الساس احمد جابر امام خليل 

حميده وشركاه

14 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31629   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-07-2018 برقم ايداع    1050 الى   احمد حسن احمد وشركاه

15 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15009   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2016 برقم ايداع    1276 الى   اوربت للستشارات التسويقيه والتسويق العقارى

16 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26962   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-07-2020 برقم ايداع    1335 الى   نعيمه عباس الخياط وشركائها

17 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28118   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2021 برقم ايداع    956 الى   منصور حسنين حسب نصار وشريكه

Page 41 of 66 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

18 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31379   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-10-2022 برقم ايداع    5484 الى   شركة عبد الكريم ابراهيم خليل وشريكه

19 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15299   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-05-2016 برقم ايداع    1735 الى   عماد حمدى وشريكه

20 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25847   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-06-2019 برقم ايداع    2455 الى   مختار عبد ا مختار وشركاه

21 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11269   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-2012 برقم ايداع    754 الى   القوى لتجارة الخضروات )رضا سيد وشركاه (

22 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15780   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-2016 برقم ايداع    2483 الى   محمد يوسف وشركاه

23 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31733   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    7291 الى   احمد محمد محمود سليمان الصوفى وحاتم محمد محمود 

سليمان الصوفى

24 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31668   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-2022 برقم ايداع    6843 الى   كامل على عطيه ابراهيم وشريكه

25 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19757   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-10-2017 برقم ايداع    4181 الى   شركة محمود عادل وشريكه

26 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22446   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-06-2018 برقم ايداع    2793 الى   احمد مصطفى احمد فارس وشريكه

27 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30225   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2022 برقم ايداع    836 الى   ايمن صلح الدين احمد حلمى وشريكه

28 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31506   وتم 

Just Finance  ايداعه بتاريخ 01-11-2022 برقم ايداع    6120 الى   چاست للتمويل الستهلكى ش م م

) )s.a.e

29 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31773   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-12-2022 برقم ايداع    7524 الى   شركه الصفوه للمقاولت والتوريدات العموميه)حسن 

جمال الدين محمد وشريكه(
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الشخاص

1 - محمد احمد عزت حسن ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5851   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2004 برقم ايداع   1717 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2004  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه الماديه والمعنويه وليس له الحق فى مطالبه الشركة او احد الشركاء باى حقوق بعد التوقيع على هذا العقد 

وليس عليهم اى مستحقات تخص الشركة حتى تاريخه

2 - احمد محمد احمد صقر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5851   وتم ايداعه بتاريخ    2004-11-07 

برقم ايداع   1717 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2004  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه الماديه 

والمعنويه وليس له الحق فى مطالبه الشركة او احد الشركاء باى حقوق بعد التوقيع على هذا العقد وليس عليهم اى 

مستحقات تخص الشركة حتى تاريخه

3 - وسام ابراهيم الحسينى الديب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5851   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2004 برقم ايداع   1717 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2004  بــ :  

4 - وليم جابر فخرى داود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23380   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-20 

برقم ايداع   4422 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  يكون للشريك وليم جابر فخرى داود الحق فى 

ادارة الشركة والتوقيع عنها مع باقى الشركاء او منفردا فى العمال التى تصدر بعنوان الشركة وضمن اغراضها 

وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة

5 - عبد ا عبد الظاهر محمد الشوره  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16848   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2016 برقم ايداع   4199 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2020  بــ :  اتفق الشريكين على تعديل البند 

الخاص بالدارة والتوقيع عن الشركة ليصبح حق ادارة الشركة والتوقيع نيابه عنها للشريكين المتضامنين منفردين 

او مجتمعين وليعتد باى توقيع خلف ذلك ومباشره كافه السلطات اللزمه لتحقيق غرض الشركة ومخاطبه كافه 

الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والحصول على التسهيلت الئتمانيه من الجهات المعتمده للقراض وفتح 

الحسابات بالبنوك والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على كافه عقود البيع والشراء والمقاوله وحق 

البيع والرهن للصول الثابته بما يضمن حسن سير العمل بالشركة ويجوز له تعيين مدير للشركة بموجب توكيل 

رسمى

6 - حسام الدين على فرغل عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21158   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   570 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  اتفق الشريكان على ان يكون حق 

الرهن والقتراض والتعامل مع كافه البنوك من سحب وايداع وصرف وتحرير تحصيل الشيكات وكافه امور 

الداره والتوقيع التى من شانها تسيير امور الشركة للطرف الول السيد / حسام الدين على فرغلى عثمان منفردا 

وذلك

7 - محمد احمد محمد بدوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27313   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-06 

برقم ايداع   2394 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  اتفق الطرفين على تعديل بند الداره والتوقيع 

موكله للطرف الول المتضامن / محمد احمد محمد بدوى بشرط ان يكون ذلك ضمن اغراض الشركة وباسم 

الشركة وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض بنود الداره والتوقيع ويملك الداره والتوقيع على المعاملت 

الخاصه بالشركة الى الطرف الول الشريك المتضامن منفردا )محمد احمد محمد بدوى( وله حق التوقيع عن 

الشركة امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله الحق فى فتح حسابات باسم الشركة امام البنوك وله الحق 

فى اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وله حق شراء وبيع جميع المواد والبضائع 

والمنقولت والعقارات والراضى والسيارات لنفسه او للغير والتوقيع على تلك العقود امام مصلحه الشهر العقارى 

التوثيق وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

8 - محمد محمد محمد الجزار  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  وعضو منتدب للمجموعه 

الولى أ
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9 -  بيشوى ناجى رمزى ميخائيل  مفوض   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  مدير العمليات البنكيه المجموعه الثانيه ب - 

على ان يكون لهم كافه الصلحيات السابق منحها للمجموعه الثانيه ب

10 - محمد جمال الدين عبد الحميد طنطاوى  مفوض   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  الغاء توقيع السيد / محمد جمال 

الدين عبد الحميد طنطاوى من المجموعه الثانيه ب والغاء توقيع السيد / فادى مجدى شنودة ابادير من المجموعه 

الثانيه ب - الغاء توقيع السيد / احمد على احمد محمد الغندقلى من المجموعه الولى أ

11 - طارق مسعد عبد الرحمن احمد  مفوض   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  رئيس قسم العمليات على ان 

يكون لهم كافه الصلحيات السابق منحها المجموعه الولى أ

12 - فادى سمير شحاته الياس  مفوض   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2020 برقم 

ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  مدير الدارة المالية المجموعه الثانيه ب

23 - محمد عاطف محمد منسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31587   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   6440 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  الداره والتوقيع موكله الى 

الطرفين مجتمعين فقط الطرف الول محمد عاطف محمد منسى والطرف الثانى احمد عبد السميع دسوقى وذلك 

بخصوص اعمال الشركة المالية والداريه وللمدير المسئول فتح حسابات بالبنوك وعقد الصفقات التجاريه داخل 

مصر وخارجها واتخاذ مايلزم للحفاظ على اموال واصول الشركة وتقديم القرارات الضريبيه والتعامل مع كافه 

الجهات الرسميه والغير رسميه اما بالنسبه للحصول على قروض من البنوك او اى جهه اخرى غير رسميه او بيع 

اصول الشركة او التنازل عنها او رهنها رهن رسمى حيازى او اعطاء حق امتياز للغير يجب ان يكون باتفاق 

الطرفين سالفى الذكر معا

13 - وائل محمد ضياء الدين عزيز الرشيدى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28836   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   3006 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  تعيين السيد الستاذ / وائل محمد 

ضياء الدين عزيز الرشيدى عضو منتدب لشركة جلوبال كورب للتوريق - ممثل عن شركة / جلوبال كورب 

للخدمات الماليه بدل من الستاذ / احمد محمد زكريا الطوبجى مع منح سيادته السلطات والصلحيات اللزمه 

لداره الشركة وله الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه بما فيها 

كافه الوزارات والهيئات التابعه لها وامام البورصه المصرية والهيئه العامة للستثمار والمناطق الحره والهيئه 

العامه للرقابه الماليه وشركه مصر للمقاصه لليداع والحفظ المركزى وجميع الشركات الوراق الماليه وامناء 

الحفظ وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى ابرام العقود 

والمشارطات التى تتعلق بغرض الشركة يكون لسيادته الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماتم 

ذكره وذلك مع بقاء كافه السلطات والصلحيات الممنوحه السيد الستاذ / حاتم محمد سمير عبد الحميد رئيس 

مجلس الداره كما هى دون اى تعديل

14 - مصطفى نصر الدين كمال سرحان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15903   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2016 برقم ايداع   2693 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2021  بــ :  اداره الشركة والتوقيع عنها 

موكله الى الطرف الول السيد / مصطفى نصر الدين كمال سرحان وله الحق منفردا وله كافه السلطات لتحقيق 

غرض الشركة و تمثيلها امام الجهات الرسميه والحكوميه وغير الحكوميه وفتح حسابات و سحب وايداع من 

البنوك والتوقيع على الشيكات والرهن والقتراض او تقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك توكيل الغير فى كل 

او بعض مهام الشركة لتسهيل وتحقيق اغراضها

15 - سيد محمدالسيد محمد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30754   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   2674 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  الموافقه على تفويض الدكتور / 

سيد محمد السيد محمد حسين رئيس مجلس الدارة والدكتور / ماجد احمد فتوح احمد عضو مجلس الداره المنتدب 

منفردين فى تاسيس الشركات وزياده روؤس اموالها وتمثيل الشركة فى الشهر العقارى لتوكيل وكيل المؤسسين
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16 - وائل احمد محمد حجازى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21776   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2018 برقم ايداع   1617 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  اتفق الشركات على تعديل بند 

حق الدارة والتوقيع / ادارة الشركة وحق التوقيع عنها من حق الطرف الول / وائل احمد محمد حجازى وله 

جميع الصلحيات والسلطات لتحقيق غرض الشركة وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

وله فى ذلك الحق فى استلم وصرف كافه الشيكات من كافه الجهات وحق القتراض والبنوك والستدانه وبيع او 

شراء اصل من اصوال الشركة سواء كانت اراضى او عقارات او سيارات ومنقولت او سندات ماليه وتوكيل 

الغير

17 - وليد نبيل بدروس بشارة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31155   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   4417 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع للشركة 

ليصبح للشريك وليد نبيل بدروس بشارة منفردا فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذا التعامل والتوقيع باسم الشركة امام كافه الجهات 

الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم فيما عدا التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود الشراء والبيع للصول الماديه والمعنويه والممتلكات العقاريه 

والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة تصبح للشريك المتضامن وليد نبيل بدروس مجتمعا مع احد الشركاء 

المتضامنين الخرون

Page 45 of 66 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

18 - رانيه محمود على محمود الجندى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31664   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  تحديد صلحيات وسلطات وتوقيع 

وتمثيل الشركة علي النحو التالي :-  جميع الصلحيات الممنوحة تخضع للحكام القانونية المنصوص عليها في 

قانون رقم 95 لسنة 1992 ولئحتة التنفيذية == )بالخص فيما هو اقل من 10% من رأس مال الشركة يكون 

التوقيع المعتمد من العضو المنتدب والمدير المالي )كما هو مفصل ادناه في البند أ (   وكل ما يزيد عن %10 

حتي 49% من رأس مال الشركة يكون التوقيع معتمد من السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وذلك بعد 

الحصول علي الموافقات اللزمة من مجلس الدارة وفقا للقرار الذي يتم اتخاذه بالصلحيات المفصلة ادناه في البند 

ب .  أ :   صلحيات  العضو المنتدب والمدير المالى علي النحو التالي :   السيدة/ رانيه محمود علي محمود 

الجندي بصفتها العضو المنتدب  والسيد / عادل فوزى خليفه على  ) المدير المالي(  ) مجتمعين (  ولهما كافة 

الصلحيات مفصلة كالتالي  :-   لهما مجتمعين  الحق في التعامل بإسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف 

المصرية والجنبية :   حد السحب اليومي 100 الف جنية مصري ل غير او المعادل )مائة الف جنية مصري ل 

غير او المعادل (  اما بالنسبة لليداع والتوقيع على فتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها بحد اقصي اثنين مليون جنية 

مصري )بقيمة 10% من قيمة رأس المال المدفوع ( بغرض تسيير المعاملت المالية اليومية للشركة وفي حالة 

تخطي المبلغ المذكور تتم بموافقة السيد رئيس مجلس الدارة ولهم مجتمعين حق  تفويض وتوكيل  الغير في كل أو 

بعض ماسبق بعد الحصول علي موافقة المجلس .       ب : صلحيات كل من السيد / أحمد بن محمد بن 

عبدالعزيز السنان بصفته رئيس مجلس الدارة والسيدة / رانيه محمود علي محمود الجندي فيما يزيد عن %10 

وحتي 49% من رأس مال الشركة )من 2 مليون جنية مصري اثنين مليون جنية مصري ل غير  حتي 

9800000 مليون جنية مصري تسعة مليون وثمانمائة الف جنية مصري لغير(علي النحو التالي :  السيد / أحمد 

بن محمد بن عبدالعزيز السنان بصفته رئيس مجلس الدارة  والسيدة / رانيه محمود علي محمود الجندي بصفتها 

القيام  العضو المنتدب       ) مجتمعين ( ولهما كافة الصلحيات التالية  :-   ب  1 /  المعاملت الحكومية   •

بكافة الجراءات الضرورية والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله وله الحق  في التعامل بإسم الشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية والهيئة العامة الستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب 

والتامينات الجتماعية  وجميع المصالح الحكومية وكذا الحق فى إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلية ضمن 

غرض الشركة وحق التوقيع على تلك العقود أمام مصلحة  الشهر العقارى والتوثيق و تعيين وعزل و ترقية 

حق التعامل  وصرف مكافات الموظفين الشركة وتحديد مرتباتهم و زيادة مرتباتهم    ب2  /   المعاملت البنكية   •

مع  جميع البنوك والمؤسسات المالية والمصارف المصرية والجنبية من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح و غلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان والقيام بالتحويلت المالية للحسابات البنكية الخاصة بالشركة 

والقتراض من الغير او المؤسسات المالية او البنوك  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي كافة المستندات المتعلقة بالتسهيلت الئتمانية وكل ذلك بإسم الشركة وكذا القتراض وفك وسحب الودائع من 

البنوك وإستردادها والتعامل علي أذون الخزانة المصرية والجنبية )بعد الحصول علي موافقات المجلس والجمعية 

التوقيع على عقود الشراء والبيع  العمومية طبقا للنظام الساسي للشركة (.   ب3 /   البيع والشراء والدارة   •

بإسم ولصالح الشركة والحق فى إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وكذا في تعيين 

ووقف وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وله  الحق في  قبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافه العقود والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله  حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات 

والمصانع والراضى والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة  الشهر العقارى والتوثيق    ج :  الصلحيات للعضو 

المنتدب    للسيدة / رانيه محمود علي محمود الجندي بصفتها العضو المنتدب منفردا   التوقيع عن الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله  ولها حق التوقيع 

أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  وتوكيل المحامين والوكلء نيابة عن الشركة ولها الحق  فى التعامل مع 

الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة الستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة 

ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية ولها  حق  تفويض وتوكيل  الغير في كل أو بعض ماسبق وذلك كله بعد 

الحصول علي الموافقة المسبقة لكل بند تم درجة في المجلس بما ل يتعراض مع البنود المذكورة اعله بالبند )أ(  .
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19 - بيتر سامى تده جاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31351   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-25 

برقم ايداع   5373 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك من شريك موصى الى شريك 

متضامن

20 - محمد محمود عبدالمنعم احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28018   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2021 برقم ايداع   659 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

من حق الطرف الول / محمد محمود عبد المنعم ادارة الشركة وحق التوقيع باسم الشركة والتعامل باسم الشركة 

امام جميع الجهات الحكوميه والبنوك ماعدا الحصول على قروض باسم الشركة فيجب فى هذه الحاله موافقه 

الطرفيين

21 - خالد بن  عبد المجيد قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31574   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   6394 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  شركة البرج البحيرة للبترول )

ايبوك( عن الجانب الجنبى للشركة

22 - ارى  جيريت فونجرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31574   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   6394 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  شركة البرج البحيرة للبترول )

ايبوك( عن الجانب الجنبى للشركة

24 - محمد احمد صديق احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31650   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   6754 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  تفويض الستاذ / محمد احمد 

صديق احمد عضو مجلس الداره فى الفراج عن كامل راس المال المودع بحساب تاسيس الشركة ببنك مصر 

ووضعه تحت تصرف ادارة الشركة لتحقيق اغراض الشركة والتعامل مع بنك مصر والتوقيع على كافه الطلبات 

والمستندات الخاصه بذلك

25 - فوزيه ابراهيم عبدالكريم اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23647   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   4870 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

26 - أحمد عاطف صدقي محمد نجيب أحمد صدقي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23647   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2018 برقم ايداع   4870 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركى 

فى علقتها مع الغير مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

مااحتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذه للجمعيه العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ولهما حق التوقيع على عقود الرهن والقتراض والبيع والشراء وحق 

التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

التوقيع على عقود تاسيس الشركات ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

27 - عمر ايمن محمود ابو العل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12567   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   1641 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  
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28 - ايمن محمود ابوالعل على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12567   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   1641 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  والعضو المنتدب يمثل رئيس 

مجلس الداره الشركة امام القضاء يمتلك رئيس مجلس الداره حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق فى ان يعين عده مديرين 

او ووكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكذلك حق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات ولهم الحق فى تعيين او عزل مستخدمى او وكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

29 - اسامه محمود ابوالعل على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12567   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   1641 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  عضو المنتدب

30 - محمد  تامر عبدالمحسن محمد علم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17754   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   790 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليكون 

للطرفين المتضامنين الول والثالث مجتمعين او منفردين ولهما حق التوقيع على الشيكات والتعامل امام البنوك 

وجميع الجهات الحكوميه وغيرها وتمثيلها امام جميع الشركات والفراد مجتمعين او منفردين وللطرف الول 

المتضامن علء محمد محمد منفردا حق الرهن والقتراض من البنوك وبيع وشراء الصول الثابته والسيارات 

ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

31 - ساميه  عاشور  عبدا صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14786   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2016 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

32 - ساره حسن أحمد حسن شرف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14786   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2016 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  خروج الشريكه واستلمت كافه 

حقوقها الماليه

33 - محمد عبد الفتاح محمد ابو سعده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    27361   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   2548 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

وكذلك تمثيل الشركاء امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع 

والتوقيع على شيكات وصرف الشيكات للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين اما فيما يخص البيع والرهن 

والقتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه فيكون من حق الشركاء المتضامنين مجتمعين فقط

34 - صالح ابراهيم يوسف المدبولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11306   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2012 برقم ايداع   836 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح 

/ حق الدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين او منفردين

35 - ليلى  عبدالشافى عامر عنتر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   2727 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خروج الشريكه الموصيه 

المذكوره بالعقد
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36 - ممدوح رضا محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   2727 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ليصبح حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد ممدوح رضا محمد على منفردا وله فى ذلك اوسع 

السلطات لتحقيق غرض الشركة وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات الضمان والفراج 

عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله منفردا حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتعهدات التى تمس اصول 

الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات من بيع وشراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له منفردا حق كفاله النفس والغير امام البنوك والغير وله توكيل الغير والبنوك فى ذلك كله او 

بعضه فيما عدا الشريك الموصى

37 - احمد حسين محمد على احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   2727 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

38 - معتز رضا محمد على حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   2727 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

39 - ممدوح رضا محمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15925   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   2727 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

40 - محمد سمير دياب الديب المسلمانى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29651   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   5100 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

41 - محمد احمد انور توفيق الشعراوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29651   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   5100 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع 

وكافه السلطات والصلحيات اصبح ذلك كله موكول الى محمد سمير دياب او محمد احمد انور مجتمعين او 

منفردين ولهما فقط كافه انواع التعامل باسم الشركة ولتحقيق وتنفيذ اغراضها فيمثلوها ويتعاملوا باسمها امام جميع 

الجهات او الهيئات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكذلك تعيين 

او عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل والتوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها حتى تكون نافذه ولهم حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر

42 - سليم محمد سمير دياب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    29651   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-18 

برقم ايداع   5100 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه الماليه

43 - عبد ا ابراهيم محمد سواح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20399   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   5269 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

44 - عصام سلمه حسين زياده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20399   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   5269 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

للشريك المتضامن السيد / عصام سلمه حسين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركة 

وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان المعاملت واى تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او 

الحصول على قرض للشرطة فيجب ان تصدر من جميع الشركاء
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45 - جهاد محمود حنفى محمد الخولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20399   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   5269 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج الشريكه واستلمت كافه 

حقوقها

46 - منى سيد اسماعيل ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20399   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   5269 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

47 - كريم علء محمد مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22439   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2018 برقم ايداع   2782 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه الماليه

48 - هشام سليمان محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22439   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2018 برقم ايداع   2782 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه الماليه

49 - شكرى نادى ابراهيم جاد ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22439   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2018 برقم ايداع   2782 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  تم التفاق بين الشركاء على 

تعديل حق الداره والتوقيع لتكون للطرف الثانى شكرى نادى ابراهيم جاد ا وله كافه السلطات بشرط ان تكون 

العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض من اغراض الشركه او مباشره نشاطها المباشر كما له الحق منفردا فى 

التعامل مع البنوك وكذلك اتخاذ كافه الجراءات امام البنوك والقتراض منها باسم الشركة وصرف الشيكات 

وتحريرها وله الحق فى جميع التصرفات الئتمانيه لدى كافه البنوك كما له الحق منفردا فى التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والتاجير وله الحق منفردا فى الرهن والتاجير التمويلى والتمويل العقارى من كافه البنوك وايه 

تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع اصول او منقولت الشركة او الحصول على قروض باسم الشركة ويحق 

له منفردا توكيل الغير فى كل او بعض صلحياته

50 - منال مصطفى ادم عبدالطالب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31629   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلمت كافه 

حقوقها

51 - احمد حسن احمد سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31629   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريكين مجتمعين او منفردين على ان تكون جميع العمال باسم الشركة وضمن اغراضها

52 - طارق مختار يوسف عفيفى حجاج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15009   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2016 برقم ايداع   1276 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  اضافه التعاقد مع البنوك على 

القروض والئتمان لحق الداره والتوقيع

53 - عبد الرحمن حسان النصارى محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15009   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2016 برقم ايداع   1276 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

54 - نعيمه  عباس حسين على الخياط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26962   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2020 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريك 

المتضامن السيده / نعيمه عباس حسين على الخياط ولها الحق فى اليداع والسحب من البنوك وفتح وغلق 

الحسابات البنكيه وعمل الودائع وفكها وسحب ثمنها وصرف الشيكات الوارده للشركة وجميع المعاملت البنكيه 

بكافه انواعها ولها حق التصرف فى اموال الشركة وموجوداتها ومنقولتها وعقارتها بالبيع والرهن واليجار 

والستدانه والتوقيع على عقود البيع موجودات الشركة ومنقولتها وعقارتها منفرده ولهاكافه السلطات التى يحصل 

اثرها بالشركة ولها حق الرهن والقتراض من البنوك ولها حق بيع اصول الشركة ولها الحق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ماذكر

55 - محمد حمدى عيد صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26962   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-08 

برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج الشريك للوفاه ودخول ورثته

56 - ايهاب اسامه عبد الرحمن رضوان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28118   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   956 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  
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57 - منصور حسنين حسب نصار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28118   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   956 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها موكله 

للسيد / منصور حسنين حسب نصار منفردا وله الحق فى البيع والرهن بكافه انواعه واشكاله والتوقيع على عقد 

الرهن والقروض من وامام جميع البنوك الئتمانيه والجتماعيه والحكوميه والستثماريه وجميع البنوك الخرى 

بجمهوريه مصر العربيه

58 - اسراء عطا حسن متولى رمضان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28118   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   956 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج الشريكه واستلمت كافه 

حقوقها وجميع مستحقاتها

59 - احمد عطا ا عبدا ابراهيم قمح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31379   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   5484 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

60 - محمد غريب محمد عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31379   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   5484 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  الداره والتوقيع وكافه صلحيات 

الداره للشريكين مجتمعين او منفردين عدا القتراض او الرهن او بيع الصول

61 - عبدالله يوسف عبدالفتاح المهدى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31703   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   7092 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

62 - عادل الطاهر عبد السلم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15299   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2016 برقم ايداع   1735 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه الماليه

63 - محمد ابراهيم محمد بيدق حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15299   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2016 برقم ايداع   1735 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه الماليه

64 - خالد عبدالعزيز صالح حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15299   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2016 برقم ايداع   1735 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

65 - عماد حمدى اسماعيل الشيخ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15299   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2016 برقم ايداع   1735 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  على ان يكون حق الداره 

والتوقيع موكل للسيد / عماد حمدى اسماعيل الشيخ وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة ومن يوكله لتحقيق 

نفس غرض الشركة منفردا

66 - ايمان حسن سيد جاد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25847   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   2455 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  تعديل صفه الشريكه من شريكه 

متضامنه الى شريكه موصيه

67 - مختار عبدا مختار سعد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25847   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2019 برقم ايداع   2455 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريك الول السيد / مختار عبد ا مختار سعد منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة والتوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى القتراض والرهن وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وابرام العقود والمشاركات 

والصفقات التجاريه التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله الحق فى تعيين من يشاء بموكاله رسميه فى 

اداره الشركة والتوقيع نيابه عنها فى شئون ادارتها وامام البنوك والمصالح الحكوميه المختلفه

68 - رضا سيد اسماعيل محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  تكون الداره والتوقيع من حق 

الشريك / رضا سيد اسماعيل و محمد احمد سيد اسماعيل مجتمعين او منفردين
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69 - هدى احمد سيد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

70 - سيد احمد سيد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

71 - احمد احمد سيد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

72 - امنيه احمد سيد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

73 - مصطفى احمد سيد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

74 - اسماء يحيى سيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

75 - محمد احمد سيد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2012 برقم ايداع   754 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

76 - اسراء محمد نبيل جيوشى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15780   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2016 برقم ايداع   2483 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  خروج الشريكه

77 - محمد يوسف محمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15780   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2016 برقم ايداع   2483 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

78 - محمد نبيل السعيد على البطه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15780   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2016 برقم ايداع   2483 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح الداره والتوقيع للشركاء المتضامنين محمد يوسف محمد ابراهيم وناصر سعد على عبد الحافظ و ناصر 

سعد على عبد الحافظ و محمد نبيل السعيد على البطه مجتمعين او منفردين على ان تكون فى اغراض الشركة 

وعلى عنوانها ولهم حق التعامل امام البنوك وكافه التعاملت البنكيه والتوقيع امام البنوك كما ان لهم حق التصرف 

ولهم كافه الصلحيات والتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه كما ان لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير 

فى بعض او كل اختصاصات الداره

79 - شيماء سيد عبد المعبود سيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15780   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2016 برقم ايداع   2483 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  خروج الشريكه واستلمها كافه 

حقوقه

80 - ناصر سعد على عبدالحافظ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15780   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2016 برقم ايداع   2483 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

81 - احمد محمد محمود سليمان الصوفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31733   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2022 برقم ايداع   7291 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

82 - ساهر  سمير سيد مدبولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31668   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   6843 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

83 - كامل  على عطيه ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31668   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   6843 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين السيد / كامل على عطيه ابراهيم والسيد / مصطفى على عطيه ابراهيم مجتمعين او منفردين بشرط ان 

تكون العمال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان المعاملت التى تزيد 

قيمتها عن مائه الف جنيه فيجب ان تصدر من جميع الشركاء

84 - مايكل جورج شهدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19757   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-01 

برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  الداره وحق والتوقيع / ادارة الشركة والتوقيع 

عنها موكول الى الشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهما كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان 

تكون العمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها
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85 - احمد هشام محمود الرسول  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19757   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2017 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خروج الطرف الول السيد / 

احمد هشام محمود الرسول متخارج من الشركة ويقر بانه قد استلم كافه مستحقاته المالية ويعتبر توقيعه على العقد 

اقرارا منه بذلك

86 - راجيه محمد عبد اللطيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22446   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   2793 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

87 - خالد احمد حسن مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22446   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   2793 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

88 - مصطفى احمد فارس عبد اللطيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22446   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   2793 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

89 - يحيى زكريا فهمى عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30225   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   836 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  خروج شريك موصى مذكور 

بالعقد

90 - عبد الرحمن احمد احمد

صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31506   وتم ايداعه بتاريخ    01-11-2022 برقم 

ايداع   6120 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  غير تنفيذى

91 - احمداحمد صادق السويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31506   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2022 برقم ايداع   6120 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  غير تنفيذى

92 - هيثم ماجد حسن صبري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31506   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2022 برقم ايداع   6120 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

93 - شاهيناز نبيل امين فودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31506   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2022 برقم ايداع   6120 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  الموافقه على منح السيدة / 

شاهيناز نبيل امين فودة مجتمعة مع السيد / عمرو محمد السيد عبد المنعم عزب كافه الصلحيات وذلك باسم 

الشركة ونيابة عنها بحد اقصى اثنان مليون جنيه مصرى )2000000( وفى حاله تخطى تلك القيمه يستلزم 

موافقه مجلس ادارة الشركة هذا وقد تم الموافقه على منحهم الصلحيات التاليه 1- تمثيل الشركة امام كافه الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه -2- التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه سالفة 

الذكر 3- التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها لستصدار وتجديد كافه انواع التراخيص والموافقات 

الملطوبه لممارسه نشاط الشركة من كافه الجهات الحكوميه 4- التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان واصدار السندات الذنيه والحق 

فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لممتلكات الشركة ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمه وكلء  وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن اغراضها وذلك بحد اقصى 2000000 جنيه 

مصرى 5- حق ابرام والتوقيع باسم الشركة على عقود القروض والتسهيلت الئتمانيه والعتمادات المسنديه 

والرهن والتوقيع على جميع المستندات والنماذج والطلبات المتعلقه بمنح التسهيلت البنكيه 6- التصرف باسم 

الشركة فى منقولت الشركة وممتلكاتها بما فى ذلك السيارات والتوقيع على كافه المستندات اللزمه لتسجيل 

السيارات امام كافه الهيئات والمصالح الحكوميه بما فى ذلك كافه ادارات المرور 7 - التوقيع على بوالص التامين 

بكافه انواعها وتجديدها 8- تعيين وعزل موظفى ومستخدمى ووكلء الشركة والتوقيع وابرام عقود تقديم الخدمات 

9 - اقامه او تعديل اى نظام تقاعدى او مكافاه او خطة حوافظ لموظفى الشركة 10- حق توكيل وتفويض الغير فى 

اتخاذ كافه الجراءات والخطوات اللزمه لستصدار وتجديد التراخيص والموافقات اللزمه من كافه الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه بان مباشره الشركة لنشاطاتها

94 - محمد طه محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31506   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2022 برقم ايداع   6120 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  غير تنفيذى - مستقل
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95 - عمرو محمد السيد عبد المنعم عزب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31506   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2022 برقم ايداع   6120 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  المنتدب

96 - حسن جمال الدين محمد سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31773   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-28 

برقم ايداع   7524 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - سيد سعيد صابر عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3908   قيدت فى   05-10-2002 برقم ايداع    

908 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-04

2 - صيدليه كرلس عبد ا الجديده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4493   قيدت فى   08-06-2003 برقم ايداع    

605 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-07

3 - عماد سمير لويز سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12950   قيدت فى   26-05-2015 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

4 - سمر حلمى حسن صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13156   قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    

1336 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

5 - محمود مصطفى عبد ا عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14110   قيدت فى   2015-12-30 

برقم ايداع    2689 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

6 - عمرو محمد على الزغبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16729   قيدت فى   07-11-2016 برقم ايداع    

4002 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

7 - احمد جمال زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17904   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

1017 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

8 - احمد عزت شلبي جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18456   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

1931 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

9 - سيد رمضان عبد ربه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18565   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

2100 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

10 - بديوى للمقاولت واداره المشروعات العقاريه والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18935   

قيدت فى   21-06-2017 برقم ايداع    2726 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-20

11 - محمود محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19284   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

3308 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

12 - رجاء عبد الحميد عبد الرازق رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20790   قيدت فى   2017-12-28 

برقم ايداع    5941 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

13 - على عبد الحميد على احمد الزينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20808   قيدت فى   31-12-2017 برقم 

ايداع    5971 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

14 - مصنع الهدى للطباعه وتشغيل الكرتون - ممدوح عبد القادر مصطفى حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1415   قيدت فى   29-06-1999 برقم ايداع    489 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-06-28

15 - امال ابو غنيمه على جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2270   قيدت فى   01-08-2000 برقم 

ايداع    682 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

16 - خالد يحيى على هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14092   قيدت فى   29-12-2015 برقم ايداع    

2665 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

17 - رضا سالم عيد باز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14675   قيدت فى   28-02-2016 برقم ايداع    772 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

18 - مصطفى حسن مصطفى طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17548   قيدت فى   31-01-2017 برقم 

ايداع    464 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

19 - صيدليه د  مروان نبيل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7767   قيدت فى   27-08-2006 برقم 

ايداع    1263 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-26

20 - احمد محمد كمال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8463   قيدت فى   15-01-2007 برقم ايداع    49 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14
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21 - نعمه محمد يوسف احمد الفرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8948   قيدت فى   01-01-2008 برقم 

ايداع    2 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

22 - هيثم محمد محمد الغنيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11257   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

718 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

23 - محمد عبد الغنى عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13422   قيدت فى   19-10-2015 برقم 

ايداع    1700 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

24 - ممدوح عبد الخالق محمد عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13432   قيدت فى   2015-10-20 

برقم ايداع    1715 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

25 - هشام رمزى عبد الحميد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18207   قيدت فى   2017-04-04 

برقم ايداع    1512 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

26 - خالد سعد قطب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18676   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

2292 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

27 - خالد رزق محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19221   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

3206 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

28 - هشام محمد عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3674   قيدت فى   11-06-2002 برقم ايداع    

546 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

29 - هويدا فوزى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3979   قيدت فى   09-11-2002 برقم ايداع    

1025 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

30 - فاطمه محمد احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6385   قيدت فى   07-05-2005 برقم ايداع    

598 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

31 - عادل شنوده مقار غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6734   قيدت فى   21-09-2005 برقم ايداع    

1182 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

32 - عازر زاهى سعد فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8006   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    836 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

33 - عازر زاهى سعد فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8006   قيدت فى   02-10-2011 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

34 - عازر زاهى سعد فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8006   قيدت فى   12-10-2006 برقم ايداع    

1594 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

35 - مدحت محمد عبد الحليم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16496   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

3642 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

36 - مايكل عاطف رزق مشرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16763   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

4058 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

37 - حسن محمود سليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16801   قيدت فى   14-11-2016 برقم ايداع    

4116 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

38 - احمد محمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18357   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

1767 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

39 - احمد محمد عبد المنعم محمد قنصوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18364   قيدت فى   2017-04-20 

برقم ايداع    1776 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

40 - سامح عرابى فؤاد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19901   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

4421 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

41 - صابر محمد عبد العزيز خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20108   قيدت فى   31-10-2017 برقم 

ايداع    4784 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

42 - هشام منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1536   قيدت فى   19-08-1999 برقم ايداع    654 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18
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43 - ايمن عبدالمنعم محمد احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11836   قيدت فى   01-08-2013 برقم 

ايداع    822 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-31

44 - حسام عز الدين احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13088   قيدت فى   01-09-2015 برقم 

ايداع    1224 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

45 - محمد على عبد الكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18248   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

1581 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

46 - عادل عبد العظيم عبد اللطيف سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19070   قيدت فى   2017-07-16 

برقم ايداع    2966 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

47 - احمد خليل عطيه خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19723   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

4133 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

48 - عادل احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19933   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

4474 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

49 - خالد تونى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5525   قيدت فى   18-07-2004 برقم ايداع    

985 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-17

50 - زوام ابيض زوام ابيض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13718   قيدت فى   16-11-2015 برقم ايداع    

2099 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

51 - رومانى جميل سليمان سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14802   قيدت فى   08-03-2016 برقم 

ايداع    932 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

52 - عوض عزمى عوض سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14959   قيدت فى   24-03-2016 برقم 

ايداع    1203 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

53 - جمال حشمت عوض عبد الشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18423   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    1881 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

54 - محمد السيد سالم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18623   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

2206 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

55 - احمد شمروخ محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19716   قيدت فى   26-09-2017 برقم 

ايداع    2124 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

56 - مؤسسه المصرى للتجارة والستيراد للسماك جمله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20157   قيدت فى   

05-11-2017 برقم ايداع    4862 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-04

57 - عادل محمد المصرى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20157   قيدت فى   16-11-2017 برقم 

ايداع    5100 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

58 - ايمن السيد محمد لبيب البوهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20290   قيدت فى   15-11-2017 برقم 

ايداع    5070 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

59 - اسماعيل ايمن محمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20741   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    5857 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

60 - احمد عبد المجيد حسين راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2017   قيدت فى   11-04-2000 برقم 

ايداع    290 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

61 - رزق محمد ابراهيم الشعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2572   قيدت فى   14-01-2001 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

62 - علء حنفى كامل راتب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9325   قيدت فى   26-10-2008 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-25

63 - محمد السيد محمود على العصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11387   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    1052 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

64 - حسين حنفى كامل راتب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16663   قيدت فى   01-11-2016 برقم ايداع    

3917 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31
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65 - عبد الحكيم الحداد حسانين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17839   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    911 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

66 - احمد محمد عبد السلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17966   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

1100 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

67 - مؤسسه ايوب لبيع معدات الدواجن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18572   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    2113 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

68 - وجدى تناغو بطرس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19307   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

3356 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

69 - سعيد عبد الحليم محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20860   قيدت فى   2018-01-04 

برقم ايداع    71 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

70 - هشام الشحات عبده هيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19288   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

3316 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

71 - صيدليه د  صفاء ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8520   قيدت فى   24-01-2007 برقم ايداع    

124 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

72 - سماح حلمى محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13067   قيدت فى   18-08-2015 برقم ايداع    

1156 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

73 - مصطفى فهمى سعد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13730   قيدت فى   16-11-2015 برقم ايداع    

2113 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

74 - على محمد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15753   قيدت فى   28-06-2016 برقم 

ايداع    2446 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

75 - محمد محمد عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15997   قيدت فى   08-08-2016 برقم 

ايداع    2845 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

76 - جمال على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16978   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

4425 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

77 - سعاد فتحى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19521   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

3795 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

78 - رامى شافعى محمد شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19886   قيدت فى   12-10-2017 برقم ايداع    

4398 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

79 - عمرو نبيل رمضان طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20464   قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    

5373 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

80 - بركات للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2662   قيدت فى   25-02-2001 برقم ايداع    161 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

81 - محمد حسين عبد الرحمن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8720   قيدت فى   05-06-2007 برقم 

ايداع    669 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

82 - حسين احمد ابراهيم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13247   قيدت فى   21-09-2015 برقم ايداع    

1452 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

83 - سامح ونيس رزق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13648   قيدت فى   10-11-2015 برقم ايداع    

2009 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

84 - ميراند ممدوح احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14374   قيدت فى   28-01-2016 برقم ايداع    

339 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

85 - محمد محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14971   قيدت فى   27-03-2016 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

86 - عصام محمد عبد الفتاح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15409   قيدت فى   17-05-2016 برقم 

ايداع    1908 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16
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87 - محمود مصطفى محمد محمد السبتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15526   قيدت فى   2016-05-30 

برقم ايداع    2096 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

88 - اسماء هابيل عبيد ربيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15811   قيدت فى   14-07-2016 برقم ايداع    

2548 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

89 - حمديه سيد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18035   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

1195 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

90 - رامى شافعى محمد شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19886   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

4561 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

91 - مصطفى محمود مجدى احمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19900   قيدت فى   15-10-2017 برقم 

ايداع    4420 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

92 - وليد ممدوح عبد السلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20870   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    83 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

93 - جيهان سالم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4134   قيدت فى   18-01-2003 برقم ايداع    

62 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-17

94 - محمد صلح محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20624   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

5624 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

95 - صيدليه د  احمد زكى الجديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20754   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    5887 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

96 - نعمه عامر عبد الحى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13195   قيدت فى   14-09-2015 برقم ايداع    

1385 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

97 - احمد السيد فكرى صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20936   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

197 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

98 - سلمه احمد نور الدين مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3743   قيدت فى   09-07-2002 برقم ايداع    

647 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

99 - السيد محمد محمد زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14848   قيدت فى   14-03-2016 برقم ايداع    

1022 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

100 - احمد امام عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15523   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    

2093 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

101 - سعد ا عمر فداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16557   قيدت فى   20-10-2016 برقم ايداع    

2743 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

102 - احمد عبد الظاهر محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19339   قيدت فى   2017-08-10 

برقم ايداع    3431 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

103 - منى امين حسن السنبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19545   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

3832 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

104 - فهد محمد السيد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19744   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

4163 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

105 - وليد بخيت خلف قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19872   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

4370 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

106 - تامر محمد محمد محمود العيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20643   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    5661 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

107 - السيد عبد الله السيد ابو الظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20695   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    5781 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

108 - عبد الوهاب عبد ا عبد الوهاب عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16174   قيدت فى   

24-08-2016 برقم ايداع    3119 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-23
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109 - صيدليه د  احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17284   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

13 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

110 - امال عبد الخالق احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17561   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    481 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

111 - حسين محمد احمد عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18300   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    1670 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

112 - احمد دسوقى فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19259   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

3269 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

113 - عمر محمد على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20719   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

5822 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

114 - رانيا فؤاد محمدى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20970   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

256 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

115 - هانم ابراهيم محمد عشره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8587   قيدت فى   04-03-2007 برقم ايداع    

294 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

116 - شادى مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11577   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

38 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

117 - عاطف ابراهيم بولس جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18341   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

1747 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

118 - احمد عمر بدوى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18811   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

119 - محمد زين العابدين طاهر عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19470   قيدت فى   2017-08-24 

برقم ايداع    3713 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

120 - وجيه نسيم فهيم صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19597   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

3915 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

121 - المير احمد فؤاد على شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19648   قيدت فى   18-09-2017 برقم 

ايداع    4008 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

122 - حنان الشافعى مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20336   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    1555 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

123 - سيد ابراهيم السيد ابراهيم سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17857   قيدت فى   2017-02-27 

برقم ايداع    939 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

124 - حلمى مرزوق رته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2733   قيدت فى   31-03-2001 برقم ايداع    249 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

125 - بلبل وسيلى بخيت بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2734   قيدت فى   31-03-2001 برقم ايداع    

250 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

126 - محمد ابراهيم محمد الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7661   قيدت فى   01-08-2006 برقم ايداع    

1113 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

127 - زكريا محمد زكريا حامد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7811   قيدت فى   07-09-2006 برقم 

ايداع    1325 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

128 - محمد محمد زكريا حامد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8142   قيدت فى   15-11-2006 برقم 

ايداع    1786 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

129 - عادل الليثى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8314   قيدت فى   11-12-2006 برقم ايداع    

2015 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

130 - عادل الليثى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8314   قيدت فى   11-12-2006 برقم ايداع    

2016 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10
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131 - محمد محمد اسماعيل احمد عبد المغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8841   قيدت فى   2007-09-11 

برقم ايداع    980 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

132 - ماجد قديس مرشد سيفين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17394   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

213 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

133 - احمد نصر فهمى زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17876   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

975 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

134 - سعيد محمد سعيد فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18193   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

1490 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

135 - لطفى سامى بشيته بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18543   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

2065 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

136 - نجلء مراد دانيال ميصائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19554   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    3852 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

137 - وفاء عثمان محمد انور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19798   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

4245 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

138 - محمد عيد حسن سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20135   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

4832 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

139 - محمد سليمان ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20233   قيدت فى   12-11-2017 برقم 

ايداع    4982 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

140 - عبور على حسن احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20483   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    5411 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

141 - عبد المنعم محمد عبده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20559   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    5525 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

142 - حسين سعيد خليفه عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17265   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    4971 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

143 - محمد محمود سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20221   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

4969 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

144 - سوبر ماركت رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20489   قيدت فى   04-12-2017 برقم ايداع    

5421 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

145 - رافت الدمرداش عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1203   قيدت فى   13-04-1999 برقم ايداع    

221 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-12

146 - رانيه كامل فكرى مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10602   قيدت فى   17-05-2011 برقم ايداع    

561 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

147 - عاطف على احمد محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10674   قيدت فى   03-07-2011 برقم 

ايداع    770 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

148 - على فوزى حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16737   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

4018 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

149 - مصطفى سعيد احمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18413   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

1869 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

150 - محمد سيد احمد جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20794   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

5949 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

151 - هانى حنفى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20809   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

5972 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

152 - مقار داود هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3817   قيدت فى   20-08-2002 برقم ايداع    777 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19
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153 - محمد سعيد فاضل السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8330   قيدت فى   13-12-2006 برقم ايداع    

2038 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

154 - المير حسن حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11079   قيدت فى   06-02-2012 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

155 - محمود عبد القادر زير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18501   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1991 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

156 - هانى هلل لويز كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18642   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

2235 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

157 - هانى سمير نظير خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19398   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

3559 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

158 - عصام محمد حسان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20138   قيدت فى   02-11-2017 برقم 

ايداع    4837 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01
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تجديد شركات

1 - تعديل السم التجارى ليصبح مدرسة جوهار الخاصة ) اسامة عبد الحليم محمد جوهر وشركاه (   شركة سبق 

قيدها برقم :   8931  قيدت فى  13-12-2007 برقم ايداع   1281 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

2 - عماد نصيف ناشد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11262  قيدت فى  03-06-2012 برقم ايداع   

733 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

3 - ابراهيم عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11559  قيدت فى  01-01-2013 برقم ايداع   1 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

4 - مصطفى محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12170  قيدت فى  17-06-2014 برقم ايداع   683 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2024  12:00:00ص

5 - عمرو جبران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11550  قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   1626 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

6 - صابر سيد رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19812  قيدت فى  08-10-2017 برقم ايداع   

4268 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2027  12:00:00ص

7 - اشرف اديب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4101  قيدت فى  31-12-2002 برقم ايداع   1211 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

8 - البدرى عاطف السيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10496  قيدت فى  17-03-2011 برقم 

ايداع   302 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2026  12:00:00

ص

9 - مرفت واسيلى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2214  قيدت فى  03-07-2000 برقم ايداع   595 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2025  12:00:00ص

10 - محمد موافى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3810  قيدت فى  18-08-2002 برقم ايداع   769 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2027  12:00:00ص

11 - عاطف لبيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11115  قيدت فى  26-02-2012 برقم ايداع   314 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

12 - قرنى عبد الستار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11230  قيدت فى  13-05-2012 برقم ايداع   

653 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

13 - شركة محمود لطفى حامد حجازى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14779  قيدت فى  

07-03-2016 برقم ايداع   897 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/03/2026  12:00:00ص

14 - محمد حسين ابو العينين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20019  قيدت فى  23-10-2017 برقم 

ايداع   4618 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  

12:00:00ص

15 - محمد عبد ا عبد ا حجاج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20819  قيدت فى  01-01-2018 برقم 

ايداع   5 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

16 - برايت ستار للخدمات وادارة الكافيتريات   شركة سبق قيدها برقم :   11306  قيدت فى  2012-07-01 

برقم ايداع   836 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  

12:00:00ص

17 - عفاف هلل محمود هلل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   20298  قيدت فى  15-11-2017 برقم 

ايداع   5087 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

18 - مصطفى محمد سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20569  قيدت فى  11-12-2017 برقم ايداع   

5539 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص
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19 - سعيد سيد محمود شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20659  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   

5697 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

20 - اسامه ثروت شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8851  قيدت فى  17-09-2007 برقم ايداع   995 وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  12:00:00ص

21 - سمير كمال الدين ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   15051  قيدت فى  04-04-2016 برقم 

ايداع   1344 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2026  

12:00:00ص

22 - احمد زكريا السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20325  قيدت فى  19-11-2017 برقم ايداع   

5133 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

23 - ناصر محمد عبد الله محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20739  قيدت فى  26-12-2017 برقم 

ايداع   5855 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

24 - جورج ابراهيم يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20907  قيدت فى  10-01-2018 برقم ايداع   

153 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

25 - بهاء عويس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19679  قيدت فى  20-09-2017 برقم ايداع   4058 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  12:00:00ص

26 - زاد للمقاولت / عصام زيادة وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   20399  قيدت فى  2017-11-26 

برقم ايداع   5269 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

27 - محمد احمد يس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5520  قيدت فى  17-07-2004 برقم ايداع   974 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2024  12:00:00ص

28 - فادى صفوت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6204  قيدت فى  22-02-2005 برقم ايداع   311 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2025  12:00:00ص

29 - ايهاب جمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14813  قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   951 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  12:00:00ص

30 - عاطف سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6219  قيدت فى  01-03-2005 برقم ايداع   

340 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2025  12:00:00ص

31 - اولد يوسف عيسى وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   6401  قيدت فى  14-05-2005 برقم ايداع   

628 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2025  12:00:00ص

32 - فواز كمال جبريل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7199  قيدت فى  23-03-2006 برقم ايداع   

388 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2026  12:00:00ص

33 - ورثه سيد اسماعيل هريدى   شركة سبق قيدها برقم :   9220  قيدت فى  20-07-2008 برقم ايداع   

793 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2023  12:00:00ص

34 - ش . حواش تريد لتجاره وتوريد المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   12952  قيدت فى  2015-05-26 

برقم ايداع   841 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2025  

12:00:00ص

35 - عماد حمدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15299  قيدت فى  05-05-2016 برقم ايداع   1735 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00ص

36 - مصطفى احمد مفيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15321  قيدت فى  09-05-2016 برقم ايداع   

1770 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  12:00:00ص

37 - شركة عبد ا عبد الظاهر محمد الشوره وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   16848  قيدت فى  

17-11-2016 برقم ايداع   4199 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/11/2026  12:00:00ص
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38 - ياسمين عطا صبحى محمود وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   18425  قيدت فى  2017-04-30 

برقم ايداع   1886 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  

12:00:00ص

39 - نيفين محمد السيد حسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18916  قيدت فى  19-06-2017 برقم 

ايداع   2683 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  

12:00:00ص

40 - احمد محمد عبد العليم قنديل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14795  قيدت فى  07-03-2016 برقم 

ايداع   920 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2026  12:00:00

ص

41 - احمد على عمران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18761  قيدت فى  01-06-2017 برقم ايداع   

2429 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

42 - ممدوح صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10790  قيدت فى  03-10-2011 برقم ايداع   1117 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2026  12:00:00ص

43 - ابناء احمد دردير   شركة سبق قيدها برقم :   8607  قيدت فى  18-03-2007 برقم ايداع   351 وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  12:00:00ص

44 - القوى لتجارة الخضروات )رضا سيد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   11269  قيدت فى  

07-06-2012 برقم ايداع   754 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

45 - حسناء محفوظ عبد اللطيف وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   17888  قيدت فى  02-03-2017 برقم 

ايداع   996 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2027  12:00:00

ص

46 - محمد عبد الشفيع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18736  قيدت فى  30-05-2017 برقم ايداع   

2385 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

47 - احمد شوقى محمد محمد الدبيسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19797  قيدت فى  2017-10-04 

برقم ايداع   4244 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  

12:00:00ص

48 - مصطفى محمود نصر الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20418  قيدت فى  27-11-2017 برقم 

ايداع   5294 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  

12:00:00ص

49 - اولد عبد الشافى للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   20914  قيدت فى  10-01-2018 برقم ايداع   

168 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

50 - مصطفى مامون السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11495  قيدت فى  13-11-2012 برقم ايداع   

1335 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

51 - محمد عادل سيد مرعى وشريكته شيماء عادل سيد مرعى   شركة سبق قيدها برقم :   19553  قيدت فى  

30-08-2017 برقم ايداع   3851 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

52 - سليمان محمد عوده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11460  قيدت فى  21-10-2012 برقم ايداع   

1250 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  12:00:00ص

53 - اسماعيل سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16690  قيدت فى  03-11-2016 برقم ايداع   

3952 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  12:00:00ص

54 - ثروت يوسف سمعان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18522  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   

2031 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

55 - ايمن فتحى مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   21055  قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   

391 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص
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56 - احمد عبد المنعم احمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15547  قيدت فى  01-06-2016 برقم 

ايداع   2130 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  

12:00:00ص

57 - عاطف عطا ا ابو المجد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   20841  قيدت فى  02-01-2018 برقم 

ايداع   43 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

58 - شركة الرضوان لمنتجات اللبان وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه - محمد سند وشركاه   شركة سبق قيدها برقم 

:   282  قيدت فى  26-11-1997 برقم ايداع   311 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

59 - جمعه يونس حمدان وشركاه لتجارة الدوات الصحيه   شركة سبق قيدها برقم :   2794  قيدت فى  

28-04-2001 برقم ايداع   330 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/04/2026  12:00:00ص

60 - شركة محمود عادل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19757  قيدت فى  01-10-2017 برقم ايداع   

4181 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  12:00:00ص

61 - هلل مختار وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   19898  قيدت فى  15-10-2017 برقم ايداع   4418 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00ص

62 - كمال مدحت و محمود سعد وشركاؤهم   شركة سبق قيدها برقم :   20410  قيدت فى  2017-11-26 

برقم ايداع   5285 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

63 - اميره سيد سعد سيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   20533  قيدت فى  07-12-2017 برقم ايداع   

5479 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  12:00:00ص

64 - اسيه احمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2086  قيدت فى  10-05-2000 برقم ايداع   403 وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2025  12:00:00ص

65 - احمد عبد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18571  قيدت فى  14-05-2017 برقم ايداع   

2112 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

66 - محمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19727  قيدت فى  27-09-2017 برقم ايداع   4140 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  12:00:00ص

67 - سيد ابراهيم شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20730  قيدت فى  25-12-2017 برقم ايداع   

5841 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

68 - ريمون جميل واسلم سيد   شركة سبق قيدها برقم :   21017  قيدت فى  17-01-2018 برقم ايداع   

322 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

69 - وائل رجب عبد الغفار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11404  قيدت فى  17-09-2012 برقم ايداع   

1105 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  12:00:00ص

70 - على حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15975  قيدت فى  04-08-2016 برقم ايداع   2802 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  12:00:00ص
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