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< 

 لٌود افراد
_____________________________________ 

,  10000.000ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم المتولى الخضرى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 1
, عن اكسسوار  337965, ورلم لٌد  20170, برلم اٌداع ,  06/12/2021لٌد فى , 

 شارع النزهة . -عمارات رابعة االستثمارى  53محمول , بجهة 
, لٌد فى ,  5000.000فكٌه فإاد مٌخائٌل , تاجر فرد , رأس ماله , جون  - 2

, عن تسوٌك عمارى ,  427330, ورلم لٌد  19886, برلم اٌداع ,  02/12/2021
 حالٌا ش كامل مرزا . 3سابما  5بجهة 

, لٌد فى ,  5000.000دمحم مصطفى علً عبد الجواد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 3
, عن كوفً شوب , بجهة  430329, ورلم لٌد  19835برلم اٌداع ,  , 01/12/2021

 - 3محل رلم  -الدور االرضً  -حارة ابو العال متفرع من شارع الجامع  5العمار رلم 
 عزبة النخل .

, لٌد فى ,  10000.000ابرام سامى مالن حنا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 4
, عن مطعم مؤكوالت  433135ورلم لٌد  , 21546, برلم اٌداع ,  28/12/2021

 . 3ش احمد زٌدان محل رلم 2- 9235سرٌعه , بجهة لطعه رلم 
, لٌد فى ,  50000.000خالد دمحم دمحم صالح , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 5

, عن بٌع السٌارات  433638, ورلم لٌد  19806, برلم اٌداع ,  01/12/2021
التصدٌر , بجهة محل د العمار رلم  -انواعها والتوكٌالت التجارٌة والدرجات النارٌة بكافة 

 . 29شارع عبد السالم الشهاوي من حسن المامون م  5
, لٌد فى ,  12000.000زبٌدة والى جمعه احمد ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 6

وفواكه  , عن بٌع عصاٌر 433639, ورلم لٌد  19807, برلم اٌداع ,  01/12/2021
 ش احمد تٌسٌر امام كلٌة البنات . 17فرٌش , بجهة العمار رلم 

, لٌد  5000.000رٌهام عبد العظٌم رمضان عبد العظٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 7
, عن بٌع مستلزمات  433641, ورلم لٌد  19836, برلم اٌداع ,  01/12/2021فى , 

 محل . -أ شارع مصر والسودان  73م طبٌة فٌما عدا االدوٌة , بجهة عمار رل
, لٌد فى ,  60000.000شرٌؾ محمود احمد دمحم فرج , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 8

, عن بمالة وخردوات ,  433642, ورلم لٌد  19845, برلم اٌداع ,  01/12/2021
 . 4ش عمر بن الخطاب محل رلم  28بجهة 

, لٌد فى ,  500000.000تاجر فرد , رأس ماله , دمحم دٌاب عطاهلل عبداللطٌؾ ,  - 9
, عن التصدٌر واالستٌراد  433643, ورلم لٌد  19853, برلم اٌداع ,  01/12/2021

ش العزٌز  14, بجهة عمار رلم  19والمجموعة  6من المجموعة  36فٌماعدا الفمرة 
 . 35شمة رلم  -اسماعٌل الدور الخامس 

, لٌد فى ,  50000.000, تاجر فرد , رأس ماله , تركى طارق انور تركى  - 10
, عن تورٌدات عمومٌه)  433644, ورلم لٌد  19854, برلم اٌداع ,  01/12/2021

فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة( . , بجهة 
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 الشٌراتون . 201جى وحدة  12حى الملتمى العربى مكتب  38
, لٌد فى ,  10000.000جوفنا جرجس ٌوسؾ بخٌت , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 11
, عن تورٌدات عمومٌة )  433645, ورلم لٌد  19856, برلم اٌداع ,  01/12/2021

فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( , بجهة 
 . شارع سلٌم االول من النعام 115

, لٌد فى ,  20000.000احمد حسٌن دمحم اسماعٌل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 12
, عن تورٌدات عمومٌة  433648, ورلم لٌد  19868, برلم اٌداع ,  01/12/2021

متحؾ  1الدعاٌة واالعالن ( , بجهة  -الكمبٌوتر ومستلزماته  -فٌماعدا ) تورٌد العمالة 
 .المطرٌة عٌن شمس الشرلٌة 

, لٌد فى ,  10000.000ناصر احمد ابوزٌد ؼنٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 13
, عن تجاره وتورٌدات  433649, ورلم لٌد  19878, برلم اٌداع ,  02/12/2021

 . 2-االرضً  -عطفه شلبً من شارع كلوت بن 20لطع ؼٌار المطابخ للفنادق , بجهة 
, لٌد  20000.000الحمٌد حبٌب , تاجر فرد , رأس ماله , دٌنا عبد المحسن عبد  - 14

, عن كافى شوب  433650, ورلم لٌد  19883, برلم اٌداع ,  02/12/2021فى , 
 . 11عمارة الحى الثامن م  29أ مشروع 3ومطعم مؤكوالت , بجهة 

, لٌد فى ,  10000.000علٌوه ابراهٌم عطٌه رجب , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 15
 3, عن بٌع حلوه , بجهة  433652, ورلم لٌد  19919, برلم اٌداع ,  02/12/2021

 ش اسماعٌل الطوٌل من ش المشروع .
, لٌد فى  50000.000هدى صالح الدٌن دمحم المحمودى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 16

ه , عن تورٌدات عمومٌ 433653, ورلم لٌد  19220, برلم اٌداع ,  02/12/2021, 
وتوكٌالت تجارٌة )فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوت ومستلزماته ودون تورٌد 

 شارع محمود شلتوت الطٌران . 20العمالة( , بجهة 
, لٌد فى ,  15000.000لطفى حنا ابراهٌم حنا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 17
عن معرض رخام ,  , 433654, ورلم لٌد  19942, برلم اٌداع ,  02/12/2021

 مصطفى النحاس . 137بجهة 
, لٌد فى  10000.000فاطمة محمود دمحم حسن احمدٌن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 18

, عن تورٌد وتصمٌم  433656, ورلم لٌد  19953, برلم اٌداع ,  02/12/2021, 
ار الصحؾ لوحات تعلٌمٌة لالطفال ) فٌماعدا تورٌد العمالة واالمن والحراسة واصد

والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ واالنترنت ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
ؼرفة من شمة  -ش مصر والسودان  77, بجهة عمار رلم  2021لسنة  515موافمة امنٌة 

. 
, لٌد فى ,  10000.000منال سمٌر احمد حبشً ٌوسؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 19
, عن مكتبه دون تصوٌر  433657, ورلم لٌد  20003رلم اٌداع , , ب 05/12/2021

 محل . -شارع دمحم حسن الشحات من شارع المطراوي  10المستندات , بجهة العمار رلم 
, لٌد فى ,  50000.000بدر سالم ابراهٌم سالم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 20
, عن عطارة وعالفة ,  433658, ورلم لٌد  20006, برلم اٌداع ,  05/12/2021

 . 3شارع ابراهٌم صبري سوق الؽزالً رلم  89بجهة عمار رلم 
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, لٌد فى ,  20000.000دمحم علً ابو السعود خضٌر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 21
 11, عن جزاره , بجهة  433659, ورلم لٌد  20019, برلم اٌداع ,  05/12/2021

 ش المدٌنه المنوره .
, لٌد فى ,  500000.000مها ناصر شاكر ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 22
, عن نمل )بعد الحصول  433661, ورلم لٌد  20021, برلم اٌداع ,  05/12/2021

علً التراخٌص الالزمه من جهاز تنظٌم النمل البري الداخلً والدولً ( ومماوالت 
اٌه واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدع

 جسر السوٌس . 18تورٌد العماله ( , بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000رأفت دمحم عبد الاله دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 23
 1, عن لهوه بلدى , بجهة  433662, ورلم لٌد  20029, برلم اٌداع ,  05/12/2021

 مساكن الشروق .شارع المدارس امتداد 
, لٌد فى ,  5000.000دمحم ابراهٌم عبده عبد الكرٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 24
, عن محل بٌع مكرونه ,  433663, ورلم لٌد  20022, برلم اٌداع ,  05/12/2021

 ح دمحم عفت من ش الكوبري باؼوض . 16بجهة 
, لٌد فى ,  100000.000له , دمحم صالح حسن صالح , تاجر فرد , رأس ما - 25
, عن تجارة وتصنٌع  433664, ورلم لٌد  20058, برلم اٌداع ,  06/12/2021

ش شاكر الجندى من مصنع النسٌج الدور االول محل رلم  14الكرتون , بجهة عمار رلم 
1 . 

 , لٌد فى , 8000.000دمحم ابراهٌم عبدالرحٌم الشٌخ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 26
, عن جزارة , بجهة  433665, ورلم لٌد  20063, برلم اٌداع ,  06/12/2021

 . 1شارع ابو لٌر محل رلم 
, لٌد فى ,  5000.000فٌروزاحمد زكى احمد شلبى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 27
, عن بٌع مستنحضرات  433666, ورلم لٌد  20069, برلم اٌداع ,  06/12/2021

 -بالدور االرضى  -شارع الخلٌل تمسٌم الرلابة االدارٌة  36العمار برلم تجمٌل , بجهة 
 محل .

, لٌد فى ,  100000.000ولٌد دمحم دمحم فرٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 28
, عن مكتب نمل بضائع )  433667, ورلم لٌد  20075, برلم اٌداع ,  06/12/2021

جهاز تنظٌم النمل البري الداخلً والدولً ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من 
وتورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومسستلزماته ودون 

 شارع السٌد امام امتداد الجامع عزبة عاطؾ . 86تورٌد العمالة ( , بجهة 
لٌد فى , ,  20000.000عٌد فتح هللا لطب شراره , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 29
, عن مٌنى ماركت ,  433669, ورلم لٌد  20081, برلم اٌداع ,  06/12/2021

 المنطمة الحادٌة عشر عمارات التوفٌمٌه لسم اول . 8لطعة  18بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000ٌوسؾ نصحً زكً جرجس , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 30
, عن تجارة مواد ؼذائٌة ,  433670, ورلم لٌد  20084, برلم اٌداع ,  06/12/2021

 محل . -بجهة شارع ابو بكر الصدٌك الهجانة 
, لٌد فى ,  10000.000دمحم احمد حسن خلٌل الدجوى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 31
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, عن بٌع مالبس رجالى ,  433673, ورلم لٌد  20093, برلم اٌداع ,  06/12/2021
 شارع متحؾ المطرٌة . 149بجهة 

, لٌد فى ,  5000.000كرٌم اسامة عمران خضر زاٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 32
, عن خدمات تصوٌر  433674, ورلم لٌد  20098, برلم اٌداع ,  06/12/2021

فوتوؼرافً وتصوٌر فٌدٌو فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ 
( ,  2021لسنة  861الالزمة ) موافمة امنٌة واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص 

 عمارات صمر لرٌش . 88بلون  19بجهة 
, لٌد  300000.000اٌه المصري لبٌع المالبس الجاهزة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 33

, عن بٌع مالبس  433675, ورلم لٌد  20105, برلم اٌداع ,  06/12/2021فى , 
 الدور االرضً . -عفة المصري  شارع 24جاهزة , بجهة محل عمار 

, لٌد فى ,  10000.000مصطفى مجدى دمحم عبدالرحٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 34
, عن بٌع اؼذٌة سرٌعة ,  433676, ورلم لٌد  20106, برلم اٌداع ,  06/12/2021

 الدور االرضى . -شارع محمود ابو العٌون جسر السوٌس  8بجهة 
, لٌد فى ,  50000.000حلمً عبد العال علً , تاجر فرد , رأس ماله , دمحم  - 35
, عن تجارة مالبس ,  433677, ورلم لٌد  20109, برلم اٌداع ,  06/12/2021

 الدور االرضً سفلً . -شارع محمود الحرٌري  7بجهة 
لٌد  , 20000.000عبدالرحمن احمد ماهر محمود عطٌة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 36

, عن تجارة  433679, ورلم لٌد  20117, برلم اٌداع ,  06/12/2021فى , 
 ذاكر حسٌن الحى السابع . 50الخضروات والفاكهة , بجهة 

, لٌد فى ,  100000.000معتز دمحم على دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 37
ع النسٌج , عن تصنٌ 433680, ورلم لٌد  20128, برلم اٌداع ,  06/12/2021

وتجهٌزة وتوصٌلة وحٌاكته مثل الخٌام والمشمعات والمماش واؼطٌة المعدات والمالبس 
ش سٌد عبدالواحد  14الرٌاضٌة ) دون المالبس العسكرٌة واكسسوارتها ( , بجهة عمار 

 شمة . -الدور االول  -روكسً 
, لٌد فى ,  20000.000منال دمحم علً دمحم الطوخً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 38
 3, عن بمالة , بجهة عمار  433681, ورلم لٌد  20131, برلم اٌداع ,  06/12/2021

 محل . -شارع كامل ماهر من شارع احمد عصمت 
, لٌد  10000.000دمحم عبد العاطى عبد الرحمن حطب , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 39

, عن تجاره لطع  433682, ورلم لٌد  20134, برلم اٌداع ,  06/12/2021فى , 
مساكن بنن االسكان والتعمٌر الحى الثامن الدور  45ؼٌار سٌارات , بجهة عمار رلم 

 . 4االرضى شمه رلم 
, لٌد فى ,  50000.000عزه رمضان عبد العزٌز , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 40
, عن سوبر ماركت ,  433684, ورلم لٌد  20148, برلم اٌداع ,  07/12/2021

 شجره مرٌم . 2بجهة 
, لٌد فى ,  50000.000اٌهاب مكرم زكً حماٌة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 41
, عن سوبر ماركت ,  433686, ورلم لٌد  20206, برلم اٌداع ,  07/12/2021

 شارع طومانباي . 72بجهة محل بالعمار رلم 
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, لٌد فى ,  10000.000سامى كامل ابراهٌم منصور , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 42
, عن كوافٌر حرٌمى ,  433687, ورلم لٌد  20216, برلم اٌداع ,  07/12/2021

 ش البتر حمامات المبه . 2بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000رحاب دمحم دمحم مسعود , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 43
, عن كوافٌر حرٌمى ,  433688, ورلم لٌد  20217, برلم اٌداع ,  07/12/2021

 زهراء مدٌنة نصر اسكان افراد الموات المسلحة . 1083بجهة 
, لٌد فى ,  30000.000صٌدلٌه د/ اٌدر اسحك , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 44
, عن صٌدلٌه , بجهة  433690, ورلم لٌد  20238, برلم اٌداع ,  08/12/2021

 محل . -ترٌومؾ -شارع الخلٌفة المنصور متفرع من شارع نخله المطٌعى  28العمار رلم 
, لٌد فى ,  2000.000فخرى ابراهٌم دمحم خلٌؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 45
, عن بٌع مالبس  433691, ورلم لٌد  20246, برلم اٌداع ,  08/12/2021

ش  20كسسوارتها ) دون المالبس العسكرٌة واكسسوارتها ( , بجهة ومفروشات وا
 عبدالرحمن نصر .

, لٌد فى  500000.000احمد دمحم رمضان سالمه حسن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 46
, عن استٌراد وتصدٌر )  433692, ورلم لٌد  20250, برلم اٌداع ,  08/12/2021, 

شمه دمحم كامل  21( , بجهة  19والمجموعه  6عه من المجمو 36فٌما عدا الفمره 
 باالرضى . -الحارونى 

, لٌد فى ,  25000.000حلٌم وهٌب ابو سٌؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 47
, عن بٌع مالبس حرٌمً  433693, ورلم لٌد  20251, برلم اٌداع ,  08/12/2021

العسكرٌة واكسسواراتها ( , بجهة عمار وشنط واكسسوارات حرٌمً ) فٌما عدا المالبس 
 محل . -( شارع ابراهٌم مٌدان الكوربة  1رلم ) 

, لٌد فى ,  50000.000امل جرجس اندراوس بشارة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 48
, عن تورٌد االدوات  433694, ورلم لٌد  20258, برلم اٌداع ,  08/12/2021

والهداٌا ومستلزمات واكسسوارات الموباٌالت والمنتجات  الكتابٌة والمكتبٌة والتصمٌمات
الدور  -شارع الحجاز  97الخشبٌة بانواعها ) دون تصوٌر المستندات ( , بجهة العمار رلم 

 . 13شمة  -بعد االرضً  5
, لٌد فى ,  20000.000احمد دمحم حسن عبدالوهاب , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 49
, عن سوبر ماركت ,  433695, ورلم لٌد  20264داع , , برلم اٌ 08/12/2021

 ش شلهوب من طومنباى . 6بجهة 
, لٌد فى ,  350000.000المهدى دمحم عطٌه ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 50
, عن تورٌدات عمومٌة )  433696, ورلم لٌد  20265, برلم اٌداع ,  08/12/2021

ش  11واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته وتورٌد العمالة ( , بجهة فٌماعدا مجاالت الدعاٌة 
 دمحم البطل مدٌنة الجامعة .

, لٌد فى ,  10000.000دمحم فهمً عبد هللا حسن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 51
, عن تورٌدات عمومٌة )  433698, ورلم لٌد  20278, برلم اٌداع ,  08/12/2021

الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( ومهمات فٌما عدا مجاالت 
 . 13 -االول فوق االرضً  -ا شارع الجمهورٌة  99امن صناعً , بجهة 
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, لٌد فى ,  20000.000دمحم على دمحم عبدالعلٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 52
, عن بٌع كتب التراث  433699, ورلم لٌد  20285, برلم اٌداع ,  08/12/2021

 ح دمحم ابو العال . 3النادرة , بجهة 
, لٌد فى ,  5000.000ضٌاء جمال السٌد حسن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 53
, عن تورٌد وتوزٌع  433700, ورلم لٌد  20288, برلم اٌداع ,  08/12/2021

 عشر . شارع ابو حشٌش حلمٌه الزٌتون الدور الثانً 19العطور , بجهة 
, لٌد فى ,  25000.000ابراهٌم صفاء عثمان دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 54
, عن صناعة االحذٌة ,  433701, ورلم لٌد  20299, برلم اٌداع ,  08/12/2021

 شارع حسن الشرلاوي عزبة الشرالوة . 2بجهة 
, لٌد فى ,  20000.000, عمر هٌثم احمد ممدوح الدرٌنى , تاجر فرد , رأس ماله  - 55
, عن تورٌدات عمومٌة  433702, ورلم لٌد  20300, برلم اٌداع ,  08/12/2021

ش وهدان  7فٌماعدا ) تورٌد العمالة , الكمبٌوتر ومستلزماته والدعاٌة واالعالن ( , بجهة 
 م االولى .

لٌد فى , ,  5000.000حسن على حسن دمحم احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 56
, عن مكتب تسوٌك  433703, ورلم لٌد  20307, برلم اٌداع ,  08/12/2021

 ش محطه مترو الحلمٌه الزٌتون . 31عطور وتورٌداتها , بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000درٌه جالل ابراهٌم خلٌل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 57
, عن بٌع فساتٌن افراح ,  433705, ورلم لٌد  20321, برلم اٌداع ,  09/12/2021

 جسر السوٌس . 4فوق االرضً شمه  3اكتوبر الدور 6ش  6بجهة عمار 
, لٌد فى ,  100000.000دٌفٌد سامح مالن سلٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 58
تورٌدات  -, عن مماوالت 433706, ورلم لٌد  20326, برلم اٌداع ,  09/12/2021

واالعالن وتورٌدات العماله والكمبٌوتر ومستلزماته ( واستشارات  عامه )فٌما عدا الدعاٌه
 النزهه . -المنتزه ناصٌه سعٌد بهجت  73هندسٌه , بجهة 

, لٌد فى ,  25000.000مرٌانا بهجت فكري فلبس , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 59
عمومٌه , عن تورٌدات  433707, ورلم لٌد  20328, برلم اٌداع ,  09/12/2021

)فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( , بجهة 
 ش الزهراء . 43
,  10000.000دمحم ٌوسؾ ابو الحجاج عبد العزٌز سعٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 60

ه , عن تجار 433708, ورلم لٌد  20340, برلم اٌداع ,  09/12/2021لٌد فى , 
 أ ابو حشٌش حلمٌه الزٌتون . 7مستلزمات معامل واجهزه معملٌه , بجهة 

, لٌد فى ,  50000.000اسماء دمحم دمحم رمضان , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 61
, عن التورٌدات الزجاجٌة  433711, ورلم لٌد  20356, برلم اٌداع ,  08/12/2021

دٌنة نصر تمسٌم االستثمار جنوب مدٌنة مشروع عمائر م 24ق  3وااللومٌتال , بجهة 
 نصر .

, لٌد فى ,  20000.000احمد جمال صالح على ٌوسؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 62
, عن تسوٌك عمارى ,  433712, ورلم لٌد  20360, برلم اٌداع ,  09/12/2021

 بالطابك الرابع . l06شارع عباس العماد مكتب  86بجهة 
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 15000.000عبد الصبور عبد الوهاب عبد الؽففور , تاجر فرد , رأس ماله , دمحم  - 63
, عن تورٌد  433713, ورلم لٌد  20363, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌد فى , 

 الدور االرضً . -مشروع النزهه االستثماري  6وبٌع المفاتٌح الجاهزه , بجهة عمار رلم 
, لٌد فى ,  20000.000فرد , رأس ماله ,  على حسٌن امام السٌد , تاجر - 64
, عن تورٌد مواد ؼذائٌه ,  433715, ورلم لٌد  20372, برلم اٌداع ,  09/12/2021

 السوٌسرى ب الحى العاشر . 65بجهة عماره 
, لٌد فى ,  10000.000حازم هشام نورالدٌن عابد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 65
, عن تورٌدات مكتبٌة ,  433716, ورلم لٌد  20379 , برلم اٌداع , 09/12/2021

 . 8شارع الماظة شمة رلم  2بجهة 
, لٌد  100000.000دمحم صالح صبحى احمد الدردٌر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 66

, عن تجاره وتوزٌع  433718, ورلم لٌد  20388, برلم اٌداع ,  09/12/2021فى , 
 شارع مصطفى النحاس .مكتب . 32 مواد ؼذائٌه , بجهة عمار رلم

, لٌد فى ,  10000.000رٌمون اسحك ابراهم مٌخائٌل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 67
, عن ستودٌى تدرٌبى  433719, ورلم لٌد  20394, برلم اٌداع ,  09/12/2021

فٌماعدا االمن والحراسة واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ 
( ,  2020لسنة  102ت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ) موافمة امنٌة واالنترن

 ش اسماعٌل رمزى . 35بجهة 
, لٌد  10000.000زٌنب دمحم جمال عبد الهادى مختار , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 68

, عن تورٌدات  433720, ورلم لٌد  20399, برلم اٌداع ,  09/12/2021فى , 
النجاره ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ( , عمومٌه واعمال 

 مساكن االولاؾ الشعبٌه باب الوزٌر . 15بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000جرجس زكرٌا جرجس , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 69
, عن مماوالت عمومٌة ,  433723, ورلم لٌد  20431, برلم اٌداع ,  12/12/2021
 مكتب الهجانة . -الدور االرضى  -ش عثمان بن عفان  62هة العمار رلم بج

, لٌد فى ,  50000.000أحمد حمدي سعد دمحم علً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 70
, عن ورشة نجارة , بجهة  433725, ورلم لٌد  20442, برلم اٌداع ,  12/12/2021

 دور االرضً .محل بال -ع خواندة عبد هللا بن السروجٌة  3
, لٌد فى ,  20000.000موسى السٌد عبدالعزٌز نوح , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 71
, عن تورٌد مالبس  433726, ورلم لٌد  20452, برلم اٌداع ,  12/12/2021

 جنٌنة الشرٌؾ من ش عٌن شمس الشرلٌة . 8جاهزة فمط دون المالبس العسكرٌة , بجهة 
, لٌد فى ,  50000.000عبدالرإؾ امٌن حسن , تاجر فرد , رأس ماله , ٌحٌى  - 72
, عن تورٌدات فٌماعدا  433730, ورلم لٌد  20466, برلم اٌداع ,  12/12/2021

ش ابو الحسن مساكن  23تورٌد العمالة والكمبٌوتر وخدمات االنترنت واستخدامها , بجهة 
 شٌراتون .

كهربائٌة واالدوات المنزلٌة , تاجر فرد , رأس ماله , فرٌدة لتجارة االجهزة ال - 73
, ورلم لٌد  20468, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

شارع عمارات  78, عن تجارة اجهزة كهربائٌة وادوات منزلٌة , بجهة عمار  433731
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 . 4شمة  -االرضً  -الفتح آخر عباس العماد 
, لٌد فى ,  50000.000, تاجر فرد , رأس ماله ,  سٌد حسن زكً احمد - 74
, عن تجارة الستائر  433732, ورلم لٌد  20483, برلم اٌداع ,  12/12/2021

 . 5محل رلم  -شارع جسر السوٌس  136والمفروشات , بجهة عمار رلم 
, لٌد فى ,  30000.000أٌهاب حسن عبد المادر دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 75
, عن تسوٌك عماري ,  433735, ورلم لٌد  20512, برلم اٌداع ,  13/12/2021

 أسكان شباب المهندسٌن امتداد مكرم عبٌد . 19 - 24بجهة شمة 
, لٌد فى ,  5000.000مٌاد ابراهٌم ابوالٌزٌد ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 76
, عن تسوٌك عماري ,  433741, ورلم لٌد  20563, برلم اٌداع ,  13/12/2021

 ش بن سندر . 35بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000كٌرلس جرجس نبٌه فرج , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 77
 28, عن تصدٌر , بجهة  433743, ورلم لٌد  20572, برلم اٌداع ,  13/12/2021

 شارع احمد شحاته من مصطفى ترن .
, لٌد فى ,  1000.000رأس ماله ,  لوسى فاضل توفٌك , تاجر فرد , - 78
, عن بٌع حلوى جافه ,  433745, ورلم لٌد  20583, برلم اٌداع ,  13/12/2021

 ش حدائك المبه . 16بجهة 
, لٌد فى ,  30000.000وجدي ولٌم عزٌز عطا هللا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 79
عن كوافٌر حرٌمً ,  , 433746, ورلم لٌد  20584, برلم اٌداع ,  13/12/2021

 المطار . -شارع الرشٌدي مساكن الشٌراتون  32بجهة 
, لٌد فى ,  20000.000احمد السٌد على السٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 80
, عن كوافٌر رجالى ,  433747, ورلم لٌد  20590, برلم اٌداع ,  14/12/2021

 محل . -الدور االول فوق االرضىش عٌن شمس من احمد عصمت  31بجهة العمار رلم 
, لٌد فى  50000.000عبد الناصر جالل احمد عٌسوى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 81

, عن تورٌدات هداٌا ,  433748, ورلم لٌد  20599, برلم اٌداع ,  14/12/2021, 
 . 4شمة رلم  -الدور الثانى  -الكوربة  -ش الصباغ  3بجهة عمار رلم 

,  50000.000لٌد ابو عبٌده عبدالعظٌم عبد المعطى , تاجر فرد , رأس ماله , و - 82
, عن توكٌالت  433749, ورلم لٌد  20601, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌد فى , 

تجارٌة وتورٌدات مستحضرات تجمٌل زٌوت طبٌة وكرٌمات وعطور واسبراى , بجهة 
 ش السٌد عوٌس من ش احمد عصمت . 29
, لٌد فى ,  50000.000احمد حسٌن ابو العٌنٌن ٌوسؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 83
, عن مستحضرات تجمٌل  433750, ورلم لٌد  20603, برلم اٌداع ,  13/12/2021

 سنتر الواحة حى الواحة . 7بلون 5ومستلزمات طبٌه , بجهة لطعة 
, لٌد فى ,  50000.000 ولٌد حسٌن اسماعٌل احمد , تاجر فرد , رأس ماله , - 84
, عن سوبر ماركت ,  433751, ورلم لٌد  20604, برلم اٌداع ,  14/12/2021

 ش المسٌرى . 87عمار رلم  -بجهة محل 
, لٌد فى ,  10000.000احمد جمال عطٌه وهبه , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 85
شة مرمات , عن ور 433753, ورلم لٌد  20610, برلم اٌداع ,  14/12/2021
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 أ درب االلماعٌة . 12العمار  -( 5نجارة ودهانات , بجهة محل رلم )
, لٌد فى  100000.000رٌهام عبد المنعم دمحم احمد ؼانم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 86

, عن تورٌد مواد التعبئة  433754, ورلم لٌد  20623, برلم اٌداع ,  14/12/2021, 
شارع الشهٌد مصطفى رٌاض المنطمة  24المضلع , بجهة عمار رلم والتؽلٌؾ والكرتون 

 . 7االولى شمة رلم 
, لٌد فى ,  5000.000ٌس ٌسرى ٌس عباس , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 87
, عن مٌنى ماركت ,  433755, ورلم لٌد  20624, برلم اٌداع ,  14/12/2021

 محل . -شٌراتون  -اعٌل أ ش الحسن من ش المشٌر احمد اسم 16بجهة عمار 
, لٌد فى ,  5000.000ساندي خٌري بهٌج ملٌن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 88
, عن تورٌد برفانات  433756, ورلم لٌد  20628, برلم اٌداع ,  14/12/2021

الكترونٌا ) فٌما عدا تورٌد العمالة واالمن والحراسة والكامٌرات الالسلكٌة بعد الحصول 
 -راخٌص الالزمة شرٌطة وجود عمد الجهة المناحة العلٌا لالنترنت مختوما ( على الت

بالدور  -شارع الظاهر  11م , بجهة العمار رلم  2021لسنة  761موافمة امنٌة رلم 
 . 15شمة رلم  -الرابع فوق االرضً 

 , لٌد فى , 5000.000حسن جمال عبد البالً مصطفى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 89
, عن بٌع منتجات البان ,  433758, ورلم لٌد  20646, برلم اٌداع ,  14/12/2021

 شارع هارون الرشٌد . 28بجهة 
,  14/12/2021, لٌد فى ,  50000.000سها موسى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 90

 .هشام لبٌب م ثامنة  47, عن اتٌلٌه , بجهة  433759, ورلم لٌد  20648برلم اٌداع , 
, لٌد  10000.000احمد عبدالمجٌد دمحم كامل عبدالمجٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 91

, عن تجهٌز وجبات  433760, ورلم لٌد  20653, برلم اٌداع ,  14/12/2021فى , 
 ش مصر والسودان . 165سرٌعة وتٌن اوى , بجهة 

, لٌد  50000.000ماله ,  حازم مجدي عبد الؽنً عبد الؽنً , تاجر فرد , رأس - 92
, عن تسوٌك عماري  433761, ورلم لٌد  20664, برلم اٌداع ,  14/12/2021فى , 

 العمار شارع مصطفى النحاس . 32, بجهة 
, لٌد  100000.000شوزان نظٌؾ السٌد علً العاملً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 93

, عن مطعم , بجهة  433763لٌد , ورلم  20683, برلم اٌداع ,  15/12/2021فى , 
 عزبة شلبً . -الفرن  50
, لٌد  100000.000محمود عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 94

, عن تجارة اطارات  433765, ورلم لٌد  20726, برلم اٌداع ,  15/12/2021فى , 
 محل . -شارع الزمر  4وكمالٌات سٌارات , بجهة بالعمار رلم 

, لٌد فى ,  10000.000دمحم سٌد فتحً حسن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 95
, عن بٌع مالبس رٌاضٌة  433766, ورلم لٌد  20734, برلم اٌداع ,  15/12/2021

 ارض الجولؾ عمارات مشروع المدفعٌة . 3وجاهزة , بجهة 
, لٌد فى ,  50000.000دمحم شعبان لاسم راوى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 96
, عن تصدٌر وتوكٌالت  433767, ورلم لٌد  20736, برلم اٌداع ,  15/12/2021

 عمائر مدٌنة نصر جنوب مدٌنة نصر الدور االول . 11تجارٌة , بجهة 
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, لٌد  50000.000دمحم خلؾ هللا عبدالرحمن خضراوى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 97
, عن بٌع ادوات  433769, ورلم لٌد  20754اٌداع , , برلم  15/12/2021فى , 

 بلبٌس من شارع هارون الرشٌد . 1كهربائٌة , بجهة 
, لٌد فى ,  500000.000احمد عبد الحمٌد دمحم احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 98
, عن استٌراد وتصدٌر )  433772, ورلم لٌد  20817, برلم اٌداع ,  16/12/2021

 أ ش عٌن شمس . 24( , بجهة  19و  6من المجموعة  36الفمرة فٌما عدا 
, لٌد  10000.000دمحم عبدالوهاب منجود دمحم اسماعٌل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 99

, عن تورٌدات مواد  433773, ورلم لٌد  20899, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 
شمه  -الدور االرضى  -شٌراتون  -الطماوى س شارع سلٌمان  9ؼذائٌة , بجهة عمار رلم 

 . 2رلم 
,  10000.000عبدالحمٌد عبدالعلٌم ابراهٌم الشاذلى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 100

, عن ممهى ,  433774, ورلم لٌد  20829, برلم اٌداع ,  16/12/2021لٌد فى , 
 . 3محل رلم  -ش طومانباى  105بجهة 
, لٌد فى ,  50000.000عبدالوهاب دمحم , تاجر فرد , رأس ماله , اٌمن عٌد  - 101

, عن تورٌدات عمومٌة )  433775, ورلم لٌد  20841, برلم اٌداع ,  16/12/2021
فٌماعدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( ومماوالت 

 ؼرفة من شمة .أ شارع ترعة الجبل  71, بجهة العمار برلم 
, لٌد  50000.000دمحم صالح عبد الحمٌد حسن دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 102
, عن مماوالت عامة  433776, ورلم لٌد  20842, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 

وتشطٌبات وتورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر 
 . 4 -شارع سنان الثالث  15رٌد العمالة ( , بجهة ومستلزماته ودون تو

,  200000.000جالل الدٌن عبد هللا عبدالحمٌد الفوال , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 103
, عن تورٌدات  433779, ورلم لٌد  20856, برلم اٌداع ,  16/12/2021لٌد فى , 

مبٌوتر ومستلزماته ( واعمال عمومٌة فٌماعدا ) تورٌد العمالة والدعاٌة واالعالن والك
 . 1شمة رلم  -فوق االرضى  -ش سلٌم االول  61معدنٌة , بجهة عمار رلم 

, لٌد فى ,  250000.000شرٌؾ طه فرحات دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 104
, عن تورٌد فرش مكاتب  433780, ورلم لٌد  20862, برلم اٌداع ,  19/12/2021

 شارع عرابى . 31بجهة وفرش وحدات سكن , 
, لٌد فى ,  10000.000دمحم عبد ربه لطب الماظ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 105

, عن مطعم فول وطعمٌه  433781, ورلم لٌد  20873, برلم اٌداع ,  19/12/2021
 ش دمحم مصطفً حمام . 6, بجهة 

, لٌد فى ,  10000.000ه , احمد دمحم محمود دمحم رمضان , تاجر فرد , رأس مال - 106
, عن بٌع مستلزمات طبٌه  433782, ورلم لٌد  20903, برلم اٌداع ,  19/12/2021

 شارع عبدهللا البنهاوي . 24, بجهة 
,  500000.000مصطفً دمحم عبد العاطً دمحم ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 107

, عن استٌراد  433783ورلم لٌد  , 20905, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌد فى , 
( والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه  19والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا ) الفمره 
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الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ( والتوكٌالت التجارٌه  -فٌما )عدا تورٌد العماله 
 -ش الطٌران  21- الدور الرابع - 10اجهزه الكترونٌه ومماوالت عمومٌه , بجهة شمه 

 رابعه العدوٌه .
, لٌد فى ,  5000.000فتحً احمد جاد عبدهللا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 108

, عن تورٌد الخرده  433785, ورلم لٌد  20936, برلم اٌداع ,  19/12/2021
عالن وتورٌدات عامه فٌما عدا ) تورٌد العماله واجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته والدعاٌه واال

 حاره دمحم جاد من ش محمود محروس . 8( , بجهة عمار 
محمود عبد الرحمن عبد العزٌز عبد الرحمن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 109

 433787, ورلم لٌد  20946, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  10000.000
لكمبٌوتر ومستلزماته ودون , عن تورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن وا

 ش عبد الهادي خطاب . 3تورٌد العماله ( , بجهة 
, لٌد فى ,  12000.000مٌنا حنا اسحاق حنا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 110

, عن بٌع مستلزمات  433789, ورلم لٌد  20950, برلم اٌداع ,  19/12/2021
 االرضً علوي .الدور -شارع سٌؾ الدٌن  4كوافٌر جمله , بجهة 

, لٌد فى ,  12000.000اندرو ناجً اسحاق حنا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 111
, عن بٌوتً سنتر دون  433790, ورلم لٌد  20952, برلم اٌداع ,  19/12/2021

 شارع عبد العزٌز فهمً . 77اجراء العملٌات الجراحٌه , بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000فرد , رأس ماله ,  ممدوح دمحم سالم الؽاوى , تاجر - 112

, عن بٌع وصٌانة الحاسب  433791, ورلم لٌد  20995, برلم اٌداع ,  19/12/2021
االلى فٌما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسة والكامٌرات الالسلكٌة بعد الحصول على 

لخلٌفة المؤمون ش ا 50, بجهة  2021لسة  605موافمة امنٌة رلم  -التراخٌص الالزمة 
 . 217محل 
, لٌد  50000.000عبد الرحمن نبٌل السٌد الشحات , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 113
, عن بٌع اكسسوار  433793, ورلم لٌد  20973, برلم اٌداع ,  20/12/2021فى , 

 . 11شارع الحجاز الدور االرضً سفلً محل رلم  76موبٌل , بجهة عمار رلم 
, لٌد فى ,  20000.000دمٌانه عادل لبٌب حنا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 114

, عن صالون تجمٌل ,  433794, ورلم لٌد  20989, برلم اٌداع ,  20/12/2021
 شارع علً شلبً . 13بجهة 
,  100000.000شٌماء عبد العظٌم عبد الحمٌد سلٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 115

, عن تورٌد  433795, ورلم لٌد  20986, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌد فى , 
 شارع الحرٌة . 10منظفات ومستحضرات تجمٌل وتوكٌالت تجارٌة , بجهة 

, لٌد فى ,  50000.000دمحم حمدي سعد دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 116
, بجهة , عن ورشة نجارة  433796, ورلم لٌد  20991, برلم اٌداع ,  20/12/2021

 الدور االول . -ع خواندة عبد هللا بن السروجٌة  3
, لٌد فى ,  10000.000سمٌر كمال دمحم السعداوي , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 117

, عن كبابجً , بجهة  433798, ورلم لٌد  21009, برلم اٌداع ,  20/12/2021
 مساكن اٌدٌال . 2شمة  4مدخل  13بلون 
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, لٌد  10000.000براهٌم خٌري احمد علً , تاجر فرد , رأس ماله , حمادة ا - 118
, عن بٌع البان ,  433799, ورلم لٌد  21058, برلم اٌداع ,  20/12/2021فى , 

 شارع العطار . 33بجهة عمار رلم 
, لٌد فى ,  10000.000جرجس نجٌب تادرس مانولً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 119

, عن تمدٌم خدمات الكول  433801, ورلم لٌد  21081, برلم اٌداع ,  21/12/2021
سنتر واعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتعدٌل والبرمجٌات والتطبٌمات المختلفه بانواعها 

وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌات  واعمال تطوٌر البرامج والتطبٌمات
والتدرب عنها فٌما اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالمن 

( بعد الحصول علً التراخٌص 2021لسنه  180والحراسه تورٌد العماله )موافمه امنٌه 
 ارض الجولؾ . -ش الدكتور شفٌك الدٌن  9الالزمه , بجهة 

, لٌد فى ,  100000.000الطٌب للمماوالت العامة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 120
, عن مماوالت عامة مع  433802, ورلم لٌد  21081, برلم اٌداع ,  21/12/2021

 شمة . -ش خالد بن الولٌد  214الجهات الحكومٌة فمط , بجهة عمار 
, لٌد فى ,  10000.000,  جورج ذكا حكٌم سالمه , تاجر فرد , رأس ماله - 121

, عن بٌع اكسسوار و  433803, ورلم لٌد  21084, برلم اٌداع ,  21/12/2021
 ش محطة الحلمٌة . 6/4مستلزمات حرٌمى , بجهة عمار رلم 

, لٌد فى  200000.000اشرؾ حسانٌن محمود احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 122
, عن سوبر ماركت ,  433805, ورلم لٌد  21097, برلم اٌداع ,  21/12/2021, 

 ش الورشه من ش الزهور الهجانه بالدور االرضً محل . 15بجهة عمار رلم 
, لٌد فى ,  5000.000امل دمحم موسً موسً الدٌب , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 123

 18, عن حانوتى , بجهة  433806, ورلم لٌد  21100, برلم اٌداع ,  21/12/2021
 . 1بلبٌس مكتب رلم ش 

, لٌد فى ,  20000.000ابراهٌم مهاود عجاٌبً مهاود , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 124
, عن تجاره مالبس  433807, ورلم لٌد  21101, برلم اٌداع ,  21/12/2021

 ش سلٌم االول . 56جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها , بجهة عمار رلم 
, لٌد فى ,  20000.000ابراهٌم مهاود عجاٌبً مهاود , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 125

, عن تجاره مالبس  433807, ورلم لٌد  21101, برلم اٌداع ,  21/12/2021
 ش سلٌم االول . 56جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها , بجهة عمار رلم 

, لٌد فى ,  20000.000جر فرد , رأس ماله , ادهم دمحم عباس حسن سنجاب , تا - 126
, عن تجارة لطع ؼٌار  433811, ورلم لٌد  21146, برلم اٌداع ,  21/12/2021

محل رلم  -شارع سوق التوفٌمٌة بالدور االرضى  16و  14سٌارات , بجهة عمار رلم 
46 . 

, لٌد فى ,  20000.000دمحم دمحم احمد عوض ابو علً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 127
, عن تجاره البن ومواد  433813, ورلم لٌد  21190, برلم اٌداع ,  22/12/2021

 محل . -شارع صالح حواش منطمه الثامنه  79ؼذائٌه , بجهة بالعمار 
, لٌد فى ,  10000.000دمحم ابراهٌم دمحم ٌوسؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 128

, عن حالق رجالً ,  433814, ورلم لٌد  21204, برلم اٌداع ,  22/12/2021
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 ( . 1محل )  -( شارع عبد الحمٌد بدوي  7بجهة ) 
, لٌد فى ,  10000.000صالون ابو عوؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 129

, عن صالون حاللة  433817, ورلم لٌد  21222, برلم اٌداع ,  22/12/2021
 . 1محل  -ارض الجولؾ  شارع النزهة 20رجالً , بجهة عمار 

, لٌد فى ,  100000.000تاج الدٌن ناجً احمد نصار , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 130
, عن مطعم مشوٌات ,  433818, ورلم لٌد  21225, برلم اٌداع ,  22/12/2021

 عمارات الشرٌؾ ش اسوان . 3عمار -بجهة محل 
, لٌد فى ,  20000.000رأس ماله , احمد رأفت حسٌن علً , تاجر فرد ,  - 131

, عن مكتب تسوٌك  433821, ورلم لٌد  21263, برلم اٌداع ,  23/12/2021
 المطرٌه . -ش علً عبد الحك من اشرؾ نوار مساكن التملٌن  8عماري , بجهة 

, لٌد فى ,  25000.000تامر مختار عبدالسمٌع دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 132
, عن اكسسوار محمول ,  433823, ورلم لٌد  21273, برلم اٌداع ,  23/12/2021

 زهراء مدٌنة نصر الحى العاشر . 405بجهة 
, لٌد  20000.000عمرو شبراوى عبد هللا اسماعٌل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 133
, عن تورٌد لحوم ,  433824, ورلم لٌد  21281, برلم اٌداع ,  23/12/2021فى , 

 . 15وحدة 5ش طومانباى الدور  135هة بج
, لٌد فى ,  5000.000مصطفى دمحم مصطفى بٌومى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 134

, عن تورٌدات ادوات  433825, ورلم لٌد  21293, برلم اٌداع ,  23/12/2021
 بالدور االول . 4بستان الدكه مكتب بالشمة رلم  17كهربائٌة , بجهة 

, لٌد فى ,  20000.000والء عبد النبً دمحم جبرٌل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 135
, عن كوافٌر حرٌمً  433826, ورلم لٌد  21307, برلم اٌداع ,  23/12/2021

ش المٌثاق وحده 254ومركز تجمٌل دون اجراء العملٌات الجراحٌه , بجهة العمار رلم 
 . 3رلم 

, لٌد فى ,  50000.000تاجر فرد , رأس ماله , مإسسه طارق للتورٌدات ,  - 136
, عن تجاره وتورٌد  433828, ورلم لٌد  21312, برلم اٌداع ,  23/12/2021

 ش زكرٌا . 20عمار رلم  -دور ارضً  -17المسامٌر والصوامٌل , بجهة محل رلم 
فى ,  , لٌد 10000.000سامٌة مصطفى ابراهٌم دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 137

, عن مكتب رحالت ,  433829, ورلم لٌد  21333, برلم اٌداع ,  26/12/2021
 ش الجزائرلى . 14بجهة 
, لٌد فى ,  10000.000جٌهان مجدي احمد حسانٌن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 138

, عن مطعم فول وطعمٌه  433830, ورلم لٌد  21342, برلم اٌداع ,  26/12/2021
 باب المهندسٌن .ش ش5, بجهة 

, لٌد فى ,  50000.000ماجد فوزى احمد شمس , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 139
, عن تجارة وتوزٌع  433831, ورلم لٌد  21357, برلم اٌداع ,  26/12/2021

وتورٌد البوٌات والدهانات ومستلزمات حماٌة المعادن من التؤكل والحماٌة الكاثودٌة 
لحرائك واعمال العزل الحرارى والصوتى ومستلزمات الخدمات والدهانات المماومة ل

بالدور  3البترولٌة والطالة والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت المتخصصة , بجهة محل 



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

 ش ابن سندر برج أ . 35عمار  -االرضى 
, لٌد فى  10000.000باسم سعٌد عبدالرحمن ابوالنٌل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 140

, عن تورٌد البان ,  433833, ورلم لٌد  21375, برلم اٌداع ,  26/12/2021, 
 . 13شارع سنان شمة  21بجهة 
, لٌد فى ,  5000.000روحٌة عادل احمد الصاوى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 141

, عن تورٌدات عمومٌة )  433834, ورلم لٌد  21382, برلم اٌداع ,  26/12/2021
الت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( , بجهة فٌماعدا مجا

 شارع دمحم امٌن . 12
,  20000.000عبدالؽنى عبدالجلٌل عبدالمؽنى ٌحًٌ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 142

, عن بٌع لعب  433835, ورلم لٌد  21386, برلم اٌداع ,  26/12/2021لٌد فى , 
 ش ترعة الجبل . 305عمار  وهداٌا , بجهة

 5000.000دمحم محمود ناجً عبد الخالك محمود شبانة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 143
, عن ادارة  433837, ورلم لٌد  21393, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى , 

 -بالدور االرضً  -شارع الحجاز الممر االٌسر  40مطاعم وكافٌهات , بجهة عمار رلم 
 محل .
, لٌد فى ,  10000.000عزٌزه امام علً امام , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 144

, عن بٌع ادوات كهربائٌه  433838, ورلم لٌد  21398, برلم اٌداع ,  26/12/2021
 ش العشرٌن امام لهوه عادل امام محل . 72, بجهة العمار رلم 

, لٌد فى ,  5000.000أس ماله , جابر جمال جابر حبٌب , تاجر فرد , ر - 145
, عن بٌع اكسسوارات  433839, ورلم لٌد  21399, برلم اٌداع ,  26/12/2021

 ش رزق سلٌمان . 2محمول , بجهة 
, لٌد فى ,  5000.000زكرٌا دمحم ابراهٌم عبد السالم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 146

, عن صٌانه السٌارات ,  433840, ورلم لٌد  21252, برلم اٌداع ,  22/12/2021
 الحً العاشر . -صمر لرٌش  29بلون  10بجهة عمار رلم 

, لٌد فى ,  20000.000اسالم دمحم رمضان احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 147
, عن بٌع مواد ؼذائٌة ,  433841, ورلم لٌد  21411, برلم اٌداع ,  26/12/2021

 شارع االالٌلى . 22بجهة 
, لٌد فى ,  3000.000سالم عبد الحك بٌومً احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 148

, عن بٌع بن بالتجزئة ,  433846, ورلم لٌد  21463, برلم اٌداع ,  27/12/2021
 شارع سلٌم االول . 41بجهة 
 , لٌد فى , 50000.000شادى دمحم دمحم محمود خفاجى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 149

, عن تورٌد مهمات  433849, ورلم لٌد  21488, برلم اٌداع ,  26/12/2021
برج  -المنطمة التاسعة شارع عماد حمدى 43ومستلزمات المكاتب , بجهة عمار رلم 

 مكتب . -االرضى  -اللوتس 
, لٌد فى ,  50000.000مإمن حمدي محروس موسى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 150

, عن تصدٌر وتورٌدات  433851, ورلم لٌد  21491رلم اٌداع , , ب 27/12/2021
عمومٌة ) فٌما عدا الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( , بجهة 
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 شارع خلٌل عنانً . 10
, لٌد فى ,  5000.000حارس دمحم عبدالرإؾ ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 151

 412, عن البان , بجهة  433852, ورلم لٌد  21492برلم اٌداع , ,  27/12/2021
 زهراء مدٌنة نصر . -المٌثاق 

, لٌد فى  50000.000اسماء عصمت عبد الحمٌد بدر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 152
, عن تورٌد وبٌع مالبس  433856, ورلم لٌد  21539, برلم اٌداع ,  28/12/2021, 

 . 1شمه  -منشٌه التحرٌر  9ش  43بجهة اطفال جاهزه , 
, لٌد فى ,  15000.000عمرو عبد الحمٌد سٌد دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 153

, عن بٌع منتجات الفوٌل  433858, ورلم لٌد  21551, برلم اٌداع ,  27/12/2021
 .شارع أحمد ابو العال المنطمة الثامنة  2اطباق واكواب , بجهة محل عمار 

, لٌد فى ,  20000.000حنان السٌد ٌوسؾ احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 154
, عن تجارة الحداٌد  433859, ورلم لٌد  21553, برلم اٌداع ,  28/12/2021

والبوٌات والمشؽوالت الحدٌدٌة والتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن 
ش السوٌس من ش عبد هللا  11لعماله ( , بجهة والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد ا

 العربى .
, لٌد  30000.000اندرو حكٌم ٌوسؾ حكٌم ٌوسؾ , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 155
, عن اداره مطاعم  433860, ورلم لٌد  21554, برلم اٌداع ,  28/12/2021فى , 

 ش ابو السرور البكري محل باالرضً . 4وكافٌهات , بجهة 
, لٌد فى ,  9000.000احمد صابر عبد المنعم سالم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 156

, عن رفا مالبس )فٌما  433861, ورلم لٌد  21556, برلم اٌداع ,  28/12/2021
 المنطمة الثامنة . -ش نجاتى سراج  85بلون 4عدا المالبس العسكرٌه( , بجهة 

, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله ,  علً سعد علً حسن , تاجر فرد , - 157
, عن تورٌد لطع ؼٌار  433864, ورلم لٌد  21569, برلم اٌداع ,  28/12/2021

 السٌارات , بجهة ح عبد الزراق ابو الؽال من شارع ادم .
, لٌد فى ,  10000.000ماجده علً دمحم نوفل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 158

, عن تورٌد مالبس  433865, ورلم لٌد  21569 , برلم اٌداع , 28/12/2021
مكتب  -الحً السابع  7م 86ب 13ق 7ش طه الدٌناري ح 69محجبات , بجهة عمار رلم 

. 
, لٌد فى ,  50000.000رامى محمود ابراهٌم منصور , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 159

مماوالت عامة و , عن  433867, ورلم لٌد  21603, برلم اٌداع ,  29/12/2021
تورٌدات ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( , 

 . 24شمة  -ش هشام لبٌب م ثامنة  64بجهة 
, لٌد فى ,  150000.000حسن بٌومى حسن محمود , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 160

, عن تؤجٌر مالعب  433868, ورلم لٌد  21608, برلم اٌداع ,  29/12/2021
وادارة منشؤت رٌاضٌة وتسوٌك العبٌن داخل جمهورٌة مصر العربٌة ) دون االنترنت ( , 

 . 2شمة  -الدور االول  -ش عبدالحى ابراهٌم ش د/ عاٌدة االمٌرٌة  8بجهة عمار 
, لٌد فى ,  5000.000دمحم محمود حزٌن الحداد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 161
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, عن بٌع مفارش نصؾ  433869, ورلم لٌد  21616, برلم اٌداع ,  29/12/2021
 أكتوبر . 6حارة الوالء ش  2جمله , بجهة 

, لٌد فى ,  500000.000دمحم ابراهٌم ابراهٌم محمود , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 162
فٌما عدا , عن استٌراد )  433870, ورلم لٌد  21620, برلم اٌداع ,  29/12/2021

 شارع الترعة البواللٌة الدور االرضً . 60( , بجهة  19و  6من المجموعة  36الفمرة 
, لٌد فى ,  100000.000محمود حسٌن مرسً حسٌن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 163

, عن مماوالت عامة  433871, ورلم لٌد  21624, برلم اٌداع ,  29/12/2021
 شمة . -مساكن شٌراتون بالدور االول  1177مربع  3رلم  واعمال دٌكور , بجهة عمار

, لٌد فى ,  5000.000مٌشٌل رفعت ابراهٌم نسٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 164
, عن مطعم تٌن اوى ,  433873, ورلم لٌد  21649, برلم اٌداع ,  29/12/2021

 محل . -المامون شارع بن النفٌس متفرع من شارع حسن  53بجهة عمار رلم 
, لٌد فى ,  10000.000السعودي للتورٌدات العمومٌة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 165

, عن تورٌدات عمومٌة  433875, ورلم لٌد  21655, برلم اٌداع ,  29/12/2021
حارة حنفً  15فٌما عدا الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته وتورٌد العمالة , بجهة 

 ي من شارع انتصار االسالم .الفاد
, لٌد فى ,  50000.000دمحم دٌاب فرحان عٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 166

, عن تورٌدات عمومٌه )  433876, ورلم لٌد  21656, برلم اٌداع ,  29/12/2021
 فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( , بجهة

 . 1شمه رلم  -شارع رمزى ٌوسؾ الواٌلى الكبٌر  4عمار رلم 
, لٌد فى ,  50000.000مصطفى عبده اسماعٌل سلٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 167

, عن تجارة الجملة  433877, ورلم لٌد  21668, برلم اٌداع ,  29/12/2021
 متفرع من ش الثورة . ش الدكتور جمال نوح 13والتجزئة للمواد الؽذائٌة , بجهة 

, لٌد  250000.000دمحم عبد المادر ابو الفتوح خلٌفه , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 168
, عن مصنع مالبس  433878, ورلم لٌد  21671, برلم اٌداع ,  28/12/2021فى , 

 ش الهادى سالمة . 12جاهزة)فٌما عدا المالبس العسكرٌة( . , بجهة 
, لٌد فى  50000.000ر سلٌمان ابراهٌم سعد , تاجر فرد , رأس ماله , بٌتر سمٌ - 169

, عن تورٌدات عمومٌة  433879, ورلم لٌد  21676, برلم اٌداع ,  29/12/2021, 
) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( , بجهة 

 بالدور االول مكرر . 2حجرة الشركة السعودٌة مدٌنة نصر شمة 
, لٌد فى ,  20000.000وجدى رمزى ؼطاس صلٌب , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 170

, عن مطعم تمدٌم  433880, ورلم لٌد  21679, برلم اٌداع ,  29/12/2021
 شارع عثمان ابن عفان . 28المؤكوالت , بجهة 

, لٌد فى ,  5000.000ماله , دمحم محمود دمحم عثمان , تاجر فرد , رأس  - 171
, عن بٌع اسمنت , بجهة  433881, ورلم لٌد  21680, برلم اٌداع ,  29/12/2021

 ح رجب الشٌخ ش العلواٌا . 3
, لٌد فى ,  5000.000اسماء دمحم ابراهٌم حماد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 172

عن تجارة مالبس ,  433883, ورلم لٌد  21697, برلم اٌداع ,  30/12/2021
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 جنٌنة مول . Dالدور 24Dرجالً , بجهة محل رلم 
, لٌد فى ,  50000.000لٌل سٌد حسنى راشد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 173

, عن تورٌد مستلزمات  433885, ورلم لٌد  21708, برلم اٌداع ,  30/12/2021
 . ج عمائر ش المدارس 2عمارة  7الدور  74زراعٌة , بجهة شمة 

, لٌد فى ,  10000.000منصور احمد دمحم احمد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 174
, عن تسوٌك عمارى ,  433886, ورلم لٌد  21709, برلم اٌداع ,  30/12/2021

 شارع عبدالفتاح عبدالممصود . 29بجهة 
د فى , , لٌ 250000.000سٌد علً عبد الرحمن علً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 175

, عن مماوالت والتصدٌر  433888, ورلم لٌد  21718, برلم اٌداع ,  30/12/2021
 شارع امٌن الجندي من شارع العشرٌن . 61, بجهة 

, لٌد فى ,  50000.000نور ٌاسر السعٌد ابو طوق , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 176
عن تسوٌك عماري , ,  433889, ورلم لٌد  21719, برلم اٌداع ,  30/12/2021

 احمد الزمر م التاسعة . 28بلون  18بجهة لطعة 
, لٌد فى ,  100000.000كرم على عبدالاله محمود , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 177

, عن مماوالت عامة مع  433890, ورلم لٌد  21722, برلم اٌداع ,  30/12/2021
 علوى شمة . 2وى االلؾ مسكن الدور أ ش ماهر بد 5الجهات الحكومٌة فمط , بجهة عمار 

, لٌد فى ,  50000.000كٌرلس شاكر شكرى شاكر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 178
, عن خدمات تصوٌر)  433891, ورلم لٌد  21723, برلم اٌداع ,  29/12/2021

فٌما عدا إصدار الصحؾ والمجالت والكٌب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت( بعد الحصول 
شارع شهاب  12, بجهة  2021لسنة  716التراخٌص الالزمة موافمة امنٌة رلم  على

 الدٌن من عبد العزٌز فهمى .
, لٌد فى ,  10000.000دمحم احمد عبد الحفٌظ عٌسى , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 179

 9, عن مماوالت , بجهة  433892, ورلم لٌد  21722, برلم اٌداع ,  30/12/2021
 فتحى عبد الصبور من حسنى مبارن .شارع 
, لٌد فى  10000.000عبد العاطً محمود حسٌن دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 180

, عن مماوالت عمومٌة ,  433893, ورلم لٌد  21750, برلم اٌداع ,  30/12/2021, 
 شارع احمد ابراهٌم من شارع السالم عزبة العرب شمة . 17بجهة عمار رلم 

, لٌد فى ,  10000.000دٌنا عبدهللا فوزى بسطا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 181
, عن تجارة نجؾ , بجهة  433894, ورلم لٌد  21756, برلم اٌداع ,  30/12/2021

 باالرضى . 2ش طه حسٌن شمة رلم  3عمار 
, لٌد فى  100000.000عبد هللا نبٌل فتحً دمحم رفاعً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 182

, عن ادارة مراكز خدمة  433895, ورلم لٌد  21767, برلم اٌداع ,  30/12/2021, 
وصٌانة السٌارات وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات والزٌوت بجمٌع انواعها والتوكٌالت 

التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون 
 -الشرلٌة  -جسر السوٌس  -شارع عزٌز المصري  17د العمالة ( , بجهة عمار رلم تورٌ

 . 1محل رلم 
, لٌد فى  20000.000سعٌد صالح الدٌن عباس سعٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 183
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, عن محل تنظٌؾ سجاد  433896, ورلم لٌد  21768, برلم اٌداع ,  30/12/2021, 
 محل بالعمار ش دكتورة هدى الهجانة . 6وجلود واحذٌة , بجهة 

, لٌد فى ,  5000.000زٌد للبماله وبٌع السجائر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 184
, عن بماله وبٌع سجائر ,  433897, ورلم لٌد  21770, برلم اٌداع ,  30/12/2021

 ش حجاج زلط عزبه بالل الدور االرضً محل . 70بجهة عمار رلم 
,  1000.000نور الدٌن عزمى سلٌم عبدالسالم سكٌن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 185

, عن تجارة  433898, ورلم لٌد  21771, برلم اٌداع ,  30/12/2021لٌد فى , 
 . 4محل  -شارع ترعة الجبل  250البمالة وتشمل الزٌوت بالتجزئة , بجهة 

, لٌد فى ,  30000.000ماله , مصطفى محمود سالم حسن , تاجر فرد , رأس  - 186
, عن بٌع اؼذٌة وعصائر جافة  8888885, ورلم لٌد  0, برلم اٌداع ,  15/12/2021

 شارع الصبانة . 6, بجهة 
_____________________________________ 

 لٌود شركات
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  100000.000,  شنوده فوزى وشرٌكه , شركة , رأس مالها - 1
, عن مماوالت عمومٌة  433640, ورلم لٌد  19824, برلم اٌداع ,  01/12/2021

والتورٌدات ) فٌماعدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد 
شارع لواء االسالم من شارع الورشة عزبة الهجانة الدور  24العمالة ( , بجهة عمار رلم 

 شمة . -لثانى ا
,  19000.000شركة محمود محروس محمود وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 2

, عن صناعة  433647, ورلم لٌد  19867, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 
 عطفة بهاء الدٌن درب المحكمة . 8و  6وتجارة االحذٌة , بجهة 

,  100000.000شركة , رأس مالها ,  ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم دمحم عزب وشرٌكه , - 3
, عن التسوٌك  433651, ورلم لٌد  19918, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 

 -المنطمه االولً  13الدور الخامس بالعمار رلم  12الرٌاضً , بجهة مكتب بالشمه رلم 
 مساكن شٌراتون . -عمارات مصر للتعمٌر 

, لٌدت فى ,  2000000.000, رأس مالها ,  احمد فاروق على وشركاه , شركة - 4
, عن المماوالت العمومٌه  433655, ورلم لٌد  19947, برلم اٌداع ,  02/12/2021

( والتوكٌالت 19والمجموعة  6من المجموعة  36واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 
الدعاٌة واالعالن  والتصمٌمات الهندسٌة والتورٌدات العامة)فٌما عدا مجاالت -التجارٌة 

أسكان كلٌة البنات خلؾ دار  1والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة( . , بجهة 
 الدفاع الجوى .

, لٌدت فى ,  100000.000كرٌم دمحم سلٌمان وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 5
) , عن تورٌدات عمومٌة  433668, ورلم لٌد  20076, برلم اٌداع ,  06/12/2021

فٌماعدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( , بجهة 
 ب عمارات العبور شارع صالح سالم بالدور االول . 17

, لٌدت فى ,  100000.000سامٌة صالح دمحم وشركاها , شركة , رأس مالها ,  - 6



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

, عن ادارة مطاعم  433683, ورلم لٌد  20137, برلم اٌداع ,  06/12/2021
 ابراج الهنا عمارات ابو ؼزالة . 50وكافٌهات , بجهة 

, لٌدت  100000.000رمضان دمحم عادل رمضان وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 7
, عن مماوالت  433689, ورلم لٌد  20228, برلم اٌداع ,  07/12/2021فى , 

عالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون وتورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واال
( منطمة اسكان ) رابعة العدوٌة ( الفراد  19( بالعمارة رلم )  1تورٌد العمالة ( , بجهة ) 

 مكرم عبٌد . -الموات المسلحة بعمارات االمداد والتموٌن 
, لٌدت فى ,  15000.000ابانوب فرج سعد شحاته وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 8

, عن دعاٌه واعالن  433697, ورلم لٌد  20271, برلم اٌداع ,  08/12/2021
وخدمات الوٌب ساٌت وتورٌد ادوات كتابٌة وهداٌا وتورٌد مجال الدعاٌة واالعالن 

ووحدات العرض وانشاء الموالع االلكترونٌة وانشاء وتنظٌم الحفالت واٌجار السٌارات فٌما 
سة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة .)موافمة امنٌة عدا تورٌد العمالة واالمن والحرا

 شارع الحرٌة . 62بالعمار  8( , بجهة الشمة رلم  2021لسنة 653رلم
, لٌدت فى ,  50000.000مصطفى عبد الجواد وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 9

ع , عن تجارة وتورٌد جمٌ 433704, ورلم لٌد  20320, برلم اٌداع ,  08/12/2021
شارع ابراهٌم الرفاعً  10انواع الورق , بجهة الشمة الكائنة بالدور االرضً بالعمار رلم 

 امام السراج مول م. الثامنة . -
, لٌدت فى  10000000.000خٌري مختار احمد وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 10

العامة  , عن المماوالت 433710, ورلم لٌد  20354, برلم اٌداع ,  09/12/2021, 
والتورٌدات العمومٌة مع الجهات الملزمة بالخصم واالضافة والتطوٌر العمرانى ) فٌماعدا 

بلون تمسٌم  2مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته وتورٌد العمالة ( , بجهة 
 . 22هٌئة النمل العام الطوب الرملى برج المروة ش الخمسٌن الواحة 

, لٌدت  200000.000فى عبٌد وشركاه , شركة , رأس مالها , راجى دمحم مصط - 11
, عن تورٌدات  433714, ورلم لٌد  20396, برلم اٌداع ,  09/12/2021فى , 

عمومٌة فٌما عدا ) الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته دون تورٌد العماله ( وخدمات 
بالعمار  22هاوس كٌبج , بجهة شمة النظافة والصٌانه والتشطٌبات واعمال الالند سكٌب وال

 أ مدٌنة زهراء . 3033
, لٌدت فى ,  15000.000هانى هٌبه وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 12
, عن مكتب نمل) بعد  433721, ورلم لٌد  20410, برلم اٌداع ,  09/12/2021

ولى( . , بجهة الحصول على التراخٌص الالزمة من جهاز تنظٌم النمل البرى والداخلى والد
 زهراء مدٌنة نصر . -شارع المظلوم من المٌثاق  8عمارة  4شمة 
هندى الداره المطاعم , شركة , رأس  -احمد السباعى عبد الوهاب هندى وشرٌكتٌه  - 13

, ورلم  20423, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000مالها , 
اعم وتمدٌم الوجبات الجاهزة وتجاره وبٌع وتصنٌع , عن اداره وتشؽٌل المط 433722لٌد 

اللحوم والدواجن بجمٌع انواعها والتورٌدات العمومٌه الؽذائٌه وانشاء مراكز بٌع وتوزٌع 
 أ عمارات العبور صالح سالم .20المواد الؽذائٌه والتصدٌر , بجهة 

لٌدت فى , ,  50000.000محمود احمد صدٌك وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 14
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 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

, عن المماوالت العامة  433724, ورلم لٌد  20441, برلم اٌداع ,  12/12/2021
والتورٌدات العمومٌة ) فٌماعدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون 

 ( شارع المدٌنة المنورة متفرع من شارع الورشة .5تورٌد العمالة ( , بجهة )
, لٌدت فى ,  10000.000ثاث والدٌكور , شركة , رأس مالها , حمزه وشرٌكه لال - 15
, عن تجارة االثاث  433727, ورلم لٌد  24548, برلم اٌداع ,  12/12/2021

 شارع مكرم عبٌد . 3مدخل رلم  2برج السراج مول  71والدٌكورات , بجهة شمه 
, لٌدت فى ,  30000.000حسن دمحم حسن ابراهٌم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 16
, عن تجارة الزجاج  433728, ورلم لٌد  20459, برلم اٌداع ,  12/12/2021

 . 1الدور االرضى محل رلم  -أ ش الجد  23والبلور , بجهة العمار 
, لٌدت فى ,  50000.000رائً شولً حكٌم وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 17
, عن تورٌد مستلزمات  433729لٌد  , ورلم 20460, برلم اٌداع ,  12/12/2021

 بشارع عبد الوهاب ٌوسؾ . 5اطفال والتوكٌالت التجارٌة , بجهة كائن بالعمار فٌال رلم 
, لٌدت  10000.000عصام السٌد عبد هللا مزٌد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 18

الت , عن المماو 433733, ورلم لٌد  20491, برلم اٌداع ,  12/12/2021فى , 
العامة والتورٌدات ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد 

( والتً تاخذ رلم  100/80بالطابك السادس بالعمار رلم )  64العمالة ( , بجهة شمة رلم 
/أ ( شارع الوادي الجدٌد ) ابراهٌم حسن سابما ( متفرع من شارع الشهداء ) 3/30) 

 ما ( زهراء .حسنً مبارن ساب
, لٌدت فى ,  100000.000اٌمن دمحم تمساح وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 19
, عن المماوالت العامه  433734, ورلم لٌد  20511, برلم اٌداع ,  13/12/2021

والتورٌدات العمومٌه ) دون مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون 
 . 2امتداد رمسٌس  66عماره  - 1هة شمه رلم تورٌد العماله ( , بج

ورثه جٌهان دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز هاشم بركات , شركة , رأس مالها ,  - 20
, ورلم لٌد  20517, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  20000.000

زهراء م  608ع  43, عن تورٌدات ومماوالت كهرومٌكانٌكٌه , بجهة شمه  433736
 نصر .

, لٌدت فى ,  20000.000دمحم طارق بسٌونى وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 21
, عن استشارات فنٌه  433737, ورلم لٌد  20524, برلم اٌداع ,  13/12/2021

 . 17الدور السادس شمه  -شارع مكرم عبٌد  3وإدارٌه وتوكٌالت تجارٌة , بجهة 
, لٌدت  30000.000ركاه , شركة , رأس مالها , عمرو سلٌم دمحم عبد الرحٌم وش - 22

, عن تنظٌم  433740, ورلم لٌد  20539, برلم اٌداع ,  13/12/2021فى , 
ش مصر  91الرحالت الداخلٌه وتورٌد المستلزمات واالدوات للفنادق , بجهة عمار رلم 

 والسودان مكتب .
, لٌدت فى ,  10000.000دمحم حمدى وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 23
, عن تورٌدات مستلزمات  433742, ورلم لٌد  20570, برلم اٌداع ,  13/12/2021

مٌدان  -شارع ابراهٌم باشا  1( بالدور الثانً بالعمار رلم 4واجهزه طبٌه , بجهة شمه )
 الكوربه .
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 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

 100000.000هند عبدالسالم احمد احمد الهابط وشرٌكها , شركة , رأس مالها ,  - 24
, عن تركٌب  433744, ورلم لٌد  20577, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى , 

وصٌانه معدات الرفع والمعدات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه واعمال الهندسه الكهربائٌه 
مٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر والمٌكانٌكٌه والتورٌدات العمو

 1109وحده  -شارع الخلٌفه المامون  19ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( , بجهة 
 الدور الحادي عشر .

,  100000.000محمود ابو بكر احمد محمود وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 25
, عن  433757, ورلم لٌد  20632, برلم اٌداع ,  13/12/2021لٌدت فى , 

شارع حسن المامون الدور االول  38المماوالت واالستشارات الهندسٌة , بجهة عمار رلم 
 . 102شمة 
, لٌدت  200000.000شركة اسالم دمحم عبدالجواد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 26

التدرٌب , عن  433762, ورلم لٌد  20680, برلم اٌداع ,  15/12/2021فى , 
والتطبٌك على البرامج المحاسبٌة بمختلؾ انواعها ) فٌماعدا االمن والحراسة واالنترنت 

 3, بجهة  2021لسنه  647بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم 
 . 17شمة رلم  - 6الدور  -شارع مكرم عبٌد 

, لٌدت فى ,  50000.000منتصر ظرٌؾ سٌدهم وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 27
, عن تجارة مصوؼات ,  433764, ورلم لٌد  20718, برلم اٌداع ,  15/12/2021

 مٌدان صالح الدٌن . -شارع شبٌن  2بجهة 
, لٌدت  50000.000محمود مجدي عطا الجوٌلً وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 28

, عن تشؽٌل وتجهٌز  433770, ورلم لٌد  20759, برلم اٌداع ,  15/12/2021فى , 
 لاسم امٌن لسم حدائك المبة . 2شارع ولً العهد  10وادارة المطاعم المتنملة , بجهة 

, لٌدت فى ,  200000.000شركة على هاشم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 29
, عن مماوالت عامة  433771, ورلم لٌد  20789, برلم اٌداع ,  16/12/2021

دا الدعاٌة واالعالن دون تورٌد العمالة والكمبٌوتر ومستلزماته ( , بجهة وتورٌدات ) فٌماع
 شارع بالل بن رباح من شارع الزهور . 8

, لٌدت  250000.000دمحم سٌد احمد عبداللطٌؾ وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 30
, عن مركز صٌانة  433778, ورلم لٌد  20846, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 

سٌل سٌارات وبٌع سٌارات ولطع الؽٌار والكاوتش والبطارٌات وتؤجٌرها وبٌع الهواتؾ وؼ
المحمولة والدش ) دون تورٌد العمالة والدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ( ولطع 

الدور  13ؼٌارها والتورٌدات العمومٌة والتسوٌك العمارى والمماوالت والتشطٌبات , بجهة 
 ب السوٌسرى . 95االرضى عمارة 

,  200000.000حاتم مصطفى السٌد ابراهٌم وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 31
, عن أعمال  433784, ورلم لٌد  20912, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌدت فى , 

 أ شارع الشٌخ الفٌومى متفرع من سكة الواٌلى .2الدٌكور والتشطٌبات , بجهة 
, لٌدت  18000.000وشركاهم , شركة , رأس مالها , حسن طه وٌاسر فاروق  - 32

, عن توكٌالت  433788, ورلم لٌد  20949, برلم اٌداع ,  19/12/2021فى , 
 ارض الشركه . -ش عبد الحفٌظ سلٌم 17تجارٌه , بجهة 
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 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

ورثه احمد عبد الحلٌم حسنً وٌمثلهم خالد احمد عبد الحلٌم حسنً وشركاه , شركة ,  - 33
, ورلم  20956, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  65000.000, رأس مالها 

-روكسً  -ش بطرس ؼالً  6, عن بٌع احذٌه وشنط حرٌمً , بجهة  433792لٌد 
 الدور االول فوق االرضً . 1محل  -مصر الجدٌده 

, لٌدت فى ,  50000.000رامً دمحم عبد الرحٌم وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 34
, عن بٌع التحؾ وبٌع  433797, ورلم لٌد  21001, برلم اٌداع ,  20/12/2021

 شارع دمحم الممرٌؾ متفرع من حسن المؤمون . 125/ 33الهداٌا , بجهة عمار رلم 
, لٌدت  100000.000مصطفى دمحم زكً سعٌد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 35

, عن تورٌد وتركٌب  433800لٌد  , ورلم 21069, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 
وصٌانة وواجهات وانظمة االلومنٌوم والزجاج السٌكورٌت والكالدٌن وانظمة التكٌٌؾ 

والتبرٌد وانظمة مماومة الحرٌك واعمال السباكة والتٌار الخفٌؾ والمماوالت العامة وادارة 
 شارع الجامع . 14المرافك , بجهة 

, لٌدت فى ,  100000.000ركة , رأس مالها , كٌرلس مجدى جندى وشرٌكه , ش - 36
, عن تجارة مصوؼات  433804, ورلم لٌد  21091, برلم اٌداع ,  21/12/2021

بالجملة) بعد الحصول على الموافمات الالزمة من مصلحة دمػ المصوؼات والموازٌن 
لثالث فوق بالدور ا G3التابعة لوزارة التموٌن والتجارة الداخلٌه( . , بجهة الوحدة رلم 

 شارع نزٌه خلٌفه . 18االرضى بالعمار رلم 
, لٌدت فى ,  100000.000نبٌل ابراهٌم وشركاإه , شركة , رأس مالها ,  - 37
, عن المماوالت والتشٌد ,  433808, ورلم لٌد  21117, برلم اٌداع ,  21/12/2021

 ش عبد الرحمن الجبرٌلً . 8بجهة عمار رلم 
, لٌدت فى ,  50000.000اسكندر وشرٌكه , شركة , رأس مالها , رائد تادرس  - 38
, عن اٌجار وتورٌد  433809, ورلم لٌد  21125, برلم اٌداع ,  21/12/2021

 الماظه . -عمارات الشروق  97بالعماره  3االجهزه الكهربائٌه , بجهة شمه 
, لٌدت فى ,  150000.000دمحم ٌاسر دمحم دمحم وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 39
, عن توكٌالت تجارٌه  433812, ورلم لٌد  21147, برلم اٌداع ,  21/12/2021

وتورٌدات عامه )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد 
 الدور الثانً . -شارع دمحم السٌد  6العماله ( , بجهة العمار رلم 

, لٌدت فى ,  200000.000, شركة , رأس مالها ,  هشام سلٌمان وشرٌكته - 40
, عن خدمه رجال اعمال  433815, ورلم لٌد  21219, برلم اٌداع ,  22/12/2021

 شارع دمحم النادى . 6فاكس وتلٌفون وبٌع وشراء وتاجٌر االراضً والعمارات , بجهة 
لٌدت فى ,  , 5000.000سامٌه سعٌد دمحم وشرٌكتها , شركة , رأس مالها ,  - 41
, عن بٌوتى سنتر , بجهة  433816, ورلم لٌد  21221, برلم اٌداع ,  22/12/2021
 متفرع من شارع هارون الرشٌدى . 42شارع المنصورة الدور الرابع شمة  18
, لٌدت فى ,  10000.000احمد عامر وعمر اٌوب , شركة , رأس مالها ,  - 42
, عن دعاٌة واعالن بكافة  433819ورلم لٌد ,  21243, برلم اٌداع ,  22/12/2021

الوسائل المسموعة والمرئٌة والممرإة ) فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة 
 621والمصاحؾ واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم 
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 ش الٌعموبى . 6, بجهة  2021لسنة 
, لٌدت فى ,  150000.000الفرٌد , شركة , رأس مالها , هانً عبد المالن وامٌر  - 43
, عن تجاره المواد الؽذائٌه  433822, ورلم لٌد  21272, برلم اٌداع ,  22/12/2021

جمله ولطاعً واداره وتشؽٌل محالت السوبر ماركت والبماله بكافه انواعها , بجهة محل 
 -لسم اول  -عمارات التوفٌمٌه  شارع 11المنطمه  18بلون  2بالعمار رلم  6تجاري رلم 
 حً شرق .

, لٌدت فى ,  2000000.000عمر حسن وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 44
, عن المماوالت والتسوٌك  433827, ورلم لٌد  21308, برلم اٌداع ,  23/12/2021

 المطمة التاسعة . -ش عبد العزٌز عٌسى  24العمارى , بجهة 
, لٌدت فى ,  50000.000وشركاه , شركة , رأس مالها ,  عمرو مصطفى على - 45
, عن التسوٌك العماري ,  433832, ورلم لٌد  21363, برلم اٌداع ,  26/12/2021

 جوزٌؾ تٌتو .80بجهة 
, لٌدت فى  500000.000كرٌم حسام عبد المنعم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 46

, عن المماوالت العامة  433836ورلم لٌد  , 21387, برلم اٌداع ,  26/12/2021, 
 115والتورٌدات العمومٌة فٌماعدا خدمات الكمبٌوتر واالنترنت وتورٌد العمالة , بجهة 

 هلٌوبولٌس . -شارع الثورة 
, لٌدت فى ,  50000.000كرٌم أحمد دمحم أحمد وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 47
, عن التدرٌب وتطوٌر  433843ورلم لٌد  , 21427, برلم اٌداع ,  27/12/2021

الموارد البشرٌة وفٌما عدا االمن والحراسة واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص 
شارع صملٌة من شارع دمحم  15, بجهة  2021لسنة  877موافمة امنٌة رلم  -الالزمة 

 الدور االول . -حسنٌن هٌكل 
, لٌدت فى ,  50000.000مالها , هشام كمال واحمد السٌد , شركة , رأس  - 48
, عن تورٌد وتركٌب  433844, ورلم لٌد  21449, برلم اٌداع ,  27/12/2021

وصٌانة اجهزة االتصاالت دون الالسلكٌة واجهزة التكٌٌؾ المركزي وؼرؾ التبرٌد 
الدور  71شارع االمل مٌدان ترٌومؾ شمة رلم  6والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة , بجهة 

 الثالث .
, لٌدت فى ,  24000.000ناهد سٌد على وشركائها , شركة , رأس مالها ,  - 49
, عن تمدٌم المشروبات  433845, ورلم لٌد  21462, برلم اٌداع ,  22/12/2021

شارع عماد الدٌن بالدور  9ساخنه وبارده ومٌاه والمثلجات دون الكحولٌات , بجهة 
 االرضى من شارع بستان الدكه .

, لٌدت فى ,  10000.000رامز صبحً زكً وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 50
 9, عن صٌدلٌة , بجهة  433847, ورلم لٌد  21479, برلم اٌداع ,  27/12/2021

 شارع ابراهٌم .
,  50000.000شركة المهندس / ممدوح حبشى وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 51

, عن  433848, ورلم لٌد  21480,  , برلم اٌداع 27/12/2021لٌدت فى , 
 شارع الجمهورٌة . 80المماوالت المتكاملة والتشطٌبات , بجهة 

, لٌدت  100000.000فاٌز توفٌك دمٌان عطٌة وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 52
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, عن تجارة المالبس  433850, ورلم لٌد  21489, برلم اٌداع ,  27/12/2021فى , 
 شارع البطراوي المنطمة االولى . 26لبحر , بجهة الرٌاضٌة ومالبس ا

, لٌدت  50000.000ٌوسؾ فتح هللا ٌوسؾ ؼنٌم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 53
, عن المماوالت  433853, ورلم لٌد  21494, برلم اٌداع ,  27/12/2021فى , 

ته ودون تورٌد والتورٌدات )فٌماعدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوٌتر ومستلزما
وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه فى تؤسٌس شركات اخرى جدٌدة  -العمالة( 

او المساهمة فى شركات آخرى لائمة اٌاً كان كٌانها المانونى بما ٌعاونها على تحمٌك 
اؼراضها سواء فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة اوتشترٌها 

مها بها وذلن طبماً الحكام تالانون والوائح التنفذٌه المعمول بها فى هذا الشؤن . , بجهة اوتلح
 المسله . -أ شارع شهداء الٌمن 12ؼرفه وصاله فى شمه بالدور االول فوق االرضى 

 100000.000احمد نور عبدالمنعم ابراهٌم عٌسى وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 54
, عن بٌع  433855, ورلم لٌد  21497, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى , 

 عمارات الشركة السعودٌة . 13عمارة  7وتجارة اكسسوارات السٌارات , بجهة محل 
, لٌدت فى  100000.000ؼاده دمحم عبد الجلٌل وشركائها , شركة , رأس مالها ,  - 55

, عن حجز وشحن  433857, ورلم لٌد  21549, برلم اٌداع ,  28/12/2021, 
البضائع والتخلٌص الجمركً والتصدٌر والنمل الدولً )بعد الحصول علً التراخٌص 

ابراج النصر شارع  3الالزمه من جهاز تنظٌم النمل البري الداخلً والدولً ( , بجهة برج 
 النبوي المهندس .

فى ,  , لٌدت 100000.000خضر عبدهللا شعبان وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 56
, عن المٌام باعمال  433862, ورلم لٌد  21561, برلم اٌداع ,  28/12/2021

التورٌدات العمومٌه وخدمات النظافه دون تورٌد العماله والمٌام باعمال صٌانه المنشات 
 مساكن االمٌرٌه من ش عمر المختار . 59ومكافحه الحشرات والموارض , بجهة بلون 

, لٌدت فى ,  50000.000وشرٌكها , شركة , رأس مالها ,  منى احمد عبد الحافظ - 57
, عن خدمات النمل )بعد  433872, ورلم لٌد  20637, برلم اٌداع ,  29/12/2021

الحصول على التراخٌص الالزمة من جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى والدولى ( 
من لطعة ٌمٌن من ثا -واستئجار السٌارات لمصلحة الؽٌر , بجهة شارع الجبل االخضر 

 شارع المٌثاق .
, لٌدت فى ,  3000000.000ادهم عبد الحكم دمحم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 58
, عن المماوالت العامة  433874, ورلم لٌد  21653, برلم اٌداع ,  29/12/2021

واالعالن والتورٌدات العمومٌة فٌما عدا تورٌد العمالة والكمبٌوتر ومستلزماته والدعاٌة 
والتصدٌر مع الجهات الملزمة  19و  6من المجموعة  36واالستٌراد فٌما عدا الفمرة 

امتداد شارع  -شارع الدكتور عبد هللا العربً  43 - 13بالخصم واالضافة , بجهة شمة 
 الطٌران .

,  60000.000شركة مصطفى دمحم احمد حنفً وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 59
, عن  433884, ورلم لٌد  21707, برلم اٌداع ,  30/12/2021لٌدت فى , 

المماوالت والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر 
 . 15شارع دكتور محمود البطراوي م االولى شمة  33ومستلزماته ( , بجهة 
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_____________________________________ 
 التجارى افرادتعدٌالت السجل 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  324791صالح سالم ابو زٌد علً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
شطب  -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  14219, برلم اٌداع ,  04/08/1999

 السجل امر محو لترن التجارة .
,  407507عبدالهادى عبدالعزٌز عبدالهادى حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2

, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  8728, برلم اٌداع ,  28/04/2016لٌدت فى , 
 شطب السجل امر محو لترن التجارة . -
, لٌدت فى ,  422914سرى احمد البكرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , نورالدٌن ٌ - 3

شطب  -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  14151, برلم اٌداع ,  06/08/2018
 السجل امر محو لترن التجارة .

 23/02/1965, لٌدت فى ,  126426فإاد سٌد احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 4
شطب السجل امر محو  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  1860, برلم اٌداع , 

 لترن التجارة لوفاة .
, لٌدت فى ,  347873نرمٌن عبد المعطً اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 5

شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  13757, برلم اٌداع ,  11/08/2002
 السجل امر محو لترن التجارة .

, لٌدت فى ,  357564صالح عمر ابٌض صالح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 6
شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  266, برلم اٌداع ,  06/01/2004

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  370726سامً حسن ابراهٌم ابو الخٌر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 7

شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  15931, برلم اٌداع ,  16/08/2005
 السجل امر محو لترن التجارة .

, لٌدت فى  379145احمد عبد اللطٌؾ محمود منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 8
 -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  14002, برلم اٌداع ,  29/06/2006, 

 امر محو لترن التجارة .شطب السجل 
, لٌدت فى  394478شرلاوى فاروق شرلاوى محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 9
شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  689, برلم اٌداع ,  11/01/2012, 

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  420513احمد رافت السٌد حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 10
شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  5732, برلم اٌداع ,  15/03/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
,  13/01/1970, لٌدت فى ,  140426الصفوة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 11
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حو لوفاة شطب السجل امر م -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  687برلم اٌداع , 
. 

, لٌدت فى ,  355925محمود ذكى ٌحٌى ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 12
شطب  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  16665, برلم اٌداع ,  04/10/2003

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  382831حسٌن عبد الحمٌد عبد الكرٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 13
شطب  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  25469, برلم اٌداع ,  29/11/2006

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  420135جمعه زهنى حسٌن على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 14
شطب  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  4575, برلم اٌداع ,  01/03/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  433404حسام دمحم حسن دمحم االلفً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 15
شطب  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  18078, برلم اٌداع ,  04/11/2021

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  310914برلم: ,  هدي ابراهٌم دمحم فاٌد , تاجر فرد سبك لٌده - 16
شطب  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  582, برلم اٌداع ,  11/01/1998

 السجل امر محو لوفاة .
, لٌدت فى ,  403640مٌنا ماهر سمارٌد حنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 17
طب السجل ش -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  05/11/2015

 امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  405274ماجد لطٌؾ جاب هللا عبٌد هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 18
شطب  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  1318, برلم اٌداع ,  21/01/2016

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  420320لٌده برلم: , فاطمه دمحم مرتضى على , تاجر فرد سبك  - 19
شطب  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  5062, برلم اٌداع ,  08/03/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  427854سامح حنا وهٌب رزق هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 20
شطب  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  11349, برلم اٌداع ,  21/07/2019

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  405421جرجس ناٌر ارمٌس سمعان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 21
شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  1795, برلم اٌداع ,  31/01/2016

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى  427369تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  دمحم عباس ؼرٌب زهرى حسن , - 22

شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  7433, برلم اٌداع ,  12/05/2019, 
 السجل امر محو لوفاة .

, لٌدت فى ,  429661محمود عبد هللا محمود دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 23
شطب  -, تم محو  07/12/2021رٌخ , وفى تا 6369, برلم اٌداع ,  08/07/2020
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 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  282148علً ماهر فرؼلً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 24
شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  4682, برلم اٌداع ,  04/04/1994

 السجل امر محو لترن التجار ة .
, لٌدت فى ,  374513تاجر فرد سبك لٌده برلم: , فادى عجبان عطا جوهر ,  - 25
شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  1461, برلم اٌداع ,  26/01/2006

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  403800احمد لطفى دمحم جمعة رماح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 26
شطب  -, تم محو  08/12/2021وفى تارٌخ ,  15771, برلم اٌداع ,  12/11/2015

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  314349عاصم مراد مؽربً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 27
شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  9926, برلم اٌداع ,  09/06/1998

 السجل امر محو لوفاة .
, لٌدت فى ,  376096فرد سبك لٌده برلم: , وجدى الفى شحاته , تاجر  - 28
شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  6114, برلم اٌداع ,  27/03/2006

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  386417سٌد احمد دمحم لبن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 29
شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  3955, برلم اٌداع ,  13/03/2008

 السجل امر محو لترن التجارة لوفاة .
, لٌدت فى ,  386417سٌد احمد دمحم لبن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 30
شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  1389, برلم اٌداع ,  22/01/2019

 السجل امر محو لؽاة الفرع لوفاة .
, لٌدت فى ,  424514فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , منال دمحم محمود  - 31
شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  19677, برلم اٌداع ,  05/11/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  185453نبٌه زكً حنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 32
شطب  -, تم محو  12/12/2021تارٌخ , وفى  16221, برلم اٌداع ,  10/11/1977

 السجل امر محو لترن التجارة لوفاة .
, لٌدت فى ,  348263منً سٌد حسن احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 33
شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  15004, برلم اٌداع ,  28/08/2002

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  382032اد ساوٌرس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , اشرؾ وفٌك فإ - 34
شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  22526, برلم اٌداع ,  18/10/2006

 السجل امر محو لترن التجارة لوفاة .
, لٌدت فى ,  394665نصره السٌد محمود السٌسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 35
شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  1861م اٌداع , , برل 02/02/2012
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, لٌدت فى ,  408834رضا سعٌد عبدالعزٌز عمر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 36
شطب السجل  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  14/07/2016

 امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  343294خالد محروس ابراهٌم سلمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 37
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  5292, برلم اٌداع ,  16/03/2006

 1الحى الثامن محل رلم عمارات المبعوثٌن ش حسن مؤمون  5السجل الؽاء الفرع الكائن 
 م نصر .

, لٌدت  381785عبد الخالك عبد الخالك حسن عبده , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 38
 -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  21689, برلم اٌداع ,  08/10/2006فى , 

 شطب السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  405156لٌده برلم: , دمحم عطٌة حامد امٌن , تاجر فرد سبك  - 39
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  658, برلم اٌداع ,  18/01/2016

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى  429463خالد نزٌه عبدالعزٌز عبدالهادى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 40

شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  4837, برلم اٌداع ,  20/05/2020, 
 السجل امر محو لترن التجارة .

, لٌدت فى  429467مصطفً دمحم فكري حافظ ؼالً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 41
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  4813, برلم اٌداع ,  21/05/2020, 

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  433257لمنعم دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , محمود فرٌد عبد ا - 42
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  16891, برلم اٌداع ,  17/10/2021

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  87764عبدالعلٌم الشازلً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 43
شطب  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  2708, برلم اٌداع ,  20/05/1954

 السجل امر محو لوفاة .
, لٌدت فى ,  169422وجٌه خٌر شكري , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 44
شطب  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  3962, برلم اٌداع ,  20/03/1975

 السجل امر محو لوفاة .
, لٌدت فى ,  177746ر فرد سبك لٌده برلم: , ابراهٌم سناده سالمه , تاج - 45
شطب  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  6777, برلم اٌداع ,  18/07/1976

 السجل امر محو لوفاة .
, لٌدت فى ,  177846نادي عبدالمادر دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 46
شطب  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  6959, برلم اٌداع ,  25/07/1976

 السجل امر محو لوفاة .
, لٌدت  404790اٌمن سٌؾ النصر عبد السالم سالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 47

 -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  18910, برلم اٌداع ,  29/12/2015فى , 
 شطب السجل امر محو لترن التجارة .
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, لٌدت فى ,  405351هٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , فاطمة ابراهٌم دمحم ابرا - 48
شطب  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  1565, برلم اٌداع ,  27/01/2016

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى  418173حسام مصطفى لطب مصطفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 49

 -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  23540, برلم اٌداع ,  04/12/2017, 
 شطب السجل امر محو لترن التجارة .

, لٌدت فى ,  292230حسٌن محمود دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 50
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  16578, برلم اٌداع ,  04/11/1995

 السجل امرمحو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  351491امٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  عادل احمد فوزى - 51
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  2573, برلم اٌداع ,  15/02/2003

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  412830دمحم جمعة ثابت خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 52
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  16300, برلم اٌداع ,  30/12/2020

 -شرق المنطمة السابعة  -حى السفارات  5بلون 3السجل الؽاء الفرع الكائن فى / محل 
 مدٌنة نصر .

, لٌدت فى  424084عمر محمود السٌد شمس الدٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 53
 -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  18202, برلم اٌداع ,  15/10/2018, 

 شطب السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  327697جمعه عبد الرحمن دمحم موسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 54
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  22528, برلم اٌداع ,  29/11/1999

 السجل امر محو للوفاة .
, لٌدت فى ,  392419تاجر فرد سبك لٌده برلم: , عماد عباس السٌد صالح ,  - 55
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  4858, برلم اٌداع ,  20/04/2011

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  392640منى حسن عبده دمحم عرنوس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 56
شطب  -, تم محو  16/12/2021ى تارٌخ , وف 3261, برلم اٌداع ,  13/03/2011

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  407901احمد دمحم رمضان دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 57
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  10097, برلم اٌداع ,  22/05/2016

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  418288ق الشافعى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم صالح رز - 58
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  24019, برلم اٌداع ,  10/12/2017

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  365421هدي حسن رمضان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 59
شطب  -, تم محو  19/12/2021وفى تارٌخ ,  964, برلم اٌداع ,  15/01/2005

 السجل امر محو لترن التجارة .
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, لٌدت فى ,  367220احمد عدلً فهمً دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 60
شطب  -, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  6121, برلم اٌداع ,  30/03/2005

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  425350احمد جبرٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , جمال حسٌن  - 61
شطب  -, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  22418, برلم اٌداع ,  13/12/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت  431208عالء اسماعٌل هاشم عبد الحافظ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 62

 -, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  1212م اٌداع , , برل 27/01/2021فى , 
 شطب السجل امر محو لترن التجارة .

, لٌدت فى ,  171322حسن دمحم الماضً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 63
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  9154, برلم اٌداع ,  09/07/1975

 السجل امر محو لوفاة .
, لٌدت فى ,  361932فوت فوزي مجاهد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم ص - 64
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  13268, برلم اٌداع ,  31/07/2004

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  382317حسن دمحم حسن احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 65
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  23493,  , برلم اٌداع 08/11/2006

 السجل امر محو اترن التجارة لوفاة .
, لٌدت  406207نسرٌن احمد عبد هللا حافظ خمٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 66

 -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  4289, برلم اٌداع ,  02/03/2016فى , 
 تجارة .شطب السجل امر محو لترن ال

, لٌدت فى ,  422870سٌد دمحم احمد ؼنٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 67
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  14009, برلم اٌداع ,  02/08/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
فى , , لٌدت  432545اٌه عثمان عبد الخالك عثمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 68
شطب  -, تم محو  20/12/2021, وفى تارٌخ  11322, برلم اٌداع ,  15/07/2021

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  216467فتحً سلٌمان اسكندر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 69
شطب  -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  1941, برلم اٌداع ,  01/02/1982

 محو لترن التجارة لوفاة .السجل امر 
, لٌدت فى ,  376266نادر طلعت نجٌب عبدالسٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 70
شطب  -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  6707, برلم اٌداع ,  04/04/2006

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  432457لم: , جمال دمحم لرنى عبد الحفٌظ , تاجر فرد سبك لٌده بر - 71
شطب  -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  10472, برلم اٌداع ,  05/07/2021

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى  401780نجوى مسعود عبدالنعٌم هرٌدى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 72
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شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  6714, برلم اٌداع ,  10/05/2015, 
 السجل امر محو لترن التجارة .

, لٌدت فى ,  410655ضٌاء الدٌن حمدى دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 73
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  20824, برلم اٌداع ,  27/10/2016

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  425223لٌده برلم: ,  حمدان للتصدٌر , تاجر فرد سبك - 74
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  22018, برلم اٌداع ,  09/12/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  431137نٌفٌن مٌالد معوض وهبه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 75
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  791, برلم اٌداع ,  20/01/2021

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى  282992دمحم رشاد عبدالحك بٌومى احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 76

شطب  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  7500, برلم اٌداع ,  04/06/1994, 
 السجل امر محو لترن التجارة لوفاة .

, لٌدت فى  292046للنظارات الطبٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , محمود المهدي  - 77
 -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  16039, برلم اٌداع ,  26/10/1995, 

 شطب السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  299299دمحم سعد نجٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 78
شطب  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  19318, برلم اٌداع ,  02/11/1996

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت  391627دٌنا عبد الفتاح عبد الفتاح نافع فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 79

 -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  17734, برلم اٌداع ,  24/11/2010فى , 
 التجارة .شطب السجل امر محو لترن 

, لٌدت فى ,  333099علً ابراهٌم سٌد منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 80
شطب السجل  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  1, برلم اٌداع ,  31/07/2000

 امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  195563مٌشٌل جورج توفٌك , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 81
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  5910, برلم اٌداع ,  18/04/1979

 السجل امر محو لترن التجارة لوفاة .
, لٌدت فى ,  315499حمدي محمود دمحم موسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 82
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  12932, برلم اٌداع ,  27/07/1998

 حو لترن التجارة .السجل امر م
, لٌدت فى ,  417769مصطفى خلؾ على عمر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 83
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  22025, برلم اٌداع ,  14/11/2017

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  431407حسانٌن دمحم حسانٌن مجاهد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 84
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  2567, برلم اٌداع ,  18/02/2021
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 السجل امر محو لتركالتجارة .
, لٌدت فى ,  293528شرٌؾ الهامً مسعد مٌنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 85
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  603, برلم اٌداع ,  11/01/1996

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  375523ٌاسر مصطفً صابر دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 86
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  4348, برلم اٌداع ,  07/03/2006

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  378771 استٌر رمزي خٌر بولس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , - 87
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  12989, برلم اٌداع ,  20/06/2006

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  382787وجدى الفى شحاته , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 88
طب ش -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  25288, برلم اٌداع ,  28/11/2006

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  415414هند طلعت ابو الفتوح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 89
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  12734, برلم اٌداع ,  11/07/2017

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  424932برلم: ,  احمد عبدالموى دمحم لندٌل , تاجر فرد سبك لٌده - 90
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  21098, برلم اٌداع ,  26/11/2018

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  305627عبد المنعم عبد الرإوؾ ٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 91
شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  12575, برلم اٌداع ,  26/06/1997

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  392137دمحم مؽاورى عبده دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 92
شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  585, برلم اٌداع ,  11/01/2011

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى  392394النجا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , مصطفى دمحم مصطفى ابو  - 93

شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  4833, برلم اٌداع ,  18/04/2011, 
 السجل امر محو لترن التجارة .

,  398934سامح دمحم جمال الدٌن ابراهٌم الحسٌنى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 94
, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  5901رلم اٌداع , , ب 11/05/2014لٌدت فى , 

 شطب السجل امر محو لترن التجارة . -
, لٌدت  423476صالح الدٌن محمود دمحم اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 95

 -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  16049, برلم اٌداع ,  12/09/2018فى , 
 التجارة . شطب السجل امر محو لترن

, لٌدت  429085مروه دمحم صالح محمود الحناوى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 96
 -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  1269, برلم اٌداع ,  26/01/2020فى , 

 شطب السجل امر محو لترن التجارة .



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

, لٌدت فى ,  431699عمر سٌد عبدالحفٌظ رشوان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 97
شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  5873, برلم اٌداع ,  11/04/2021

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  249590اسامه عبدالمنعم ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 98
شطب  -حو , تم م 30/12/2021, وفى تارٌخ  17586, برلم اٌداع ,  12/12/1987

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  271551اشرؾ حلمً فرج برسوم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 99
شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  4149, برلم اٌداع ,  17/03/1992

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  393436لٌده برلم: , سٌد على عبد الرحمن على , تاجر فرد سبك  - 100

شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  11283, برلم اٌداع ,  07/08/2011
 السجل الؽاء المحل الرئٌسى االخر وبذلن ٌمحى لٌده من السجل التجارى .

, لٌدت فى ,  405658فتحٌه موسى ٌاسٌن محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 101
شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  2515, برلم اٌداع ,  09/02/2016

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  410847فادى طلعت رزق عوض , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 102

شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  21432, برلم اٌداع ,  03/11/2016
 رة .السجل امر محو لترن التجا

, لٌدت فى ,  415061ارمٌا مٌخائٌل سعٌد ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 103
شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  16300, برلم اٌداع ,  12/06/2017

 السجل امر محو لترن التجارة .
, لٌدت فى ,  430068سامح نبٌل عوض , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 104

شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  9862, برلم اٌداع ,  16/09/2020
 السجل امر محو لترن التجارة .

, لٌدت فى ,  430614دمحم فتحى خلٌفه فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 105
شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  14024, برلم اٌداع ,  25/11/2020

 لترن التجارة . السجل امر محو
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  425341معتز كمال فضل دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل رأس  01/12/2021, وفى تارٌخ  22399, برلم اٌداع ,  13/12/2018

 . 10000.000أس ماله المال لٌصبح ر
, لٌدت فى ,  411874سٌؾ الدٌن ٌحى سٌد حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل رأس  02/12/2021, وفى تارٌخ  25284, برلم اٌداع ,  27/12/2016
 . 1000000.000المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى ,  414554برلم: , نجالء سعد دمحم ابراهٌم رمضان , تاجر فرد سبك لٌده  - 3
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, تم تعدٌل رأس  02/12/2021, وفى تارٌخ  9474, برلم اٌداع ,  17/05/2017
 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى ,  424239احمد دمحم عبدالعزٌز على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 4
, تم تعدٌل رأس  02/12/2021, وفى تارٌخ  18727, برلم اٌداع ,  22/10/2018

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  415074مهاب دمحم دمحم خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 5

, تم تعدٌل رأس  05/12/2021, وفى تارٌخ  11407, برلم اٌداع ,  13/06/2017
 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 

 416207د السمٌع عبد الرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ناصر عبد الرحمن عب - 6
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  16802, برلم اٌداع ,  24/08/2017, لٌدت فى , 

 . 100000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  433556عماد زكً وهبى زكً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل رأس  05/12/2021, وفى تارٌخ  19275رلم اٌداع , , ب 22/11/2021
 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى ,  401450فرحة حلٌم جرجس ٌونان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 8
, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  4336, برلم اٌداع ,  23/03/2015

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  405104دمحم حمدى دمحم الدردٌرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 9

, تم تعدٌل رأس المال  06/12/2021, وفى تارٌخ  783, برلم اٌداع ,  14/01/2016
 . 500000.000لٌصبح رأس ماله 

لٌدت فى , ,  408005وجٌهه كمال رشدى برسوم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  10431, برلم اٌداع ,  24/05/2016

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت  430680ابوبكر عبد الواحد على عبد الواحد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 11

, تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  14451, برلم اٌداع ,  02/12/2020فى , 
 . 100000.000رأس المال لٌصبح رأس ماله 

,  433496جرجس عبد المسٌح تادرس منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 12
, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  18752, برلم اٌداع ,  15/11/2021لٌدت فى , 

 . 25000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى  364624ٌم دمحم ؼالب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , شرٌؾ شلبى ابراه - 13

, تم تعدٌل رأس  07/12/2021, وفى تارٌخ  21245, برلم اٌداع ,  11/12/2004, 
 . 10000000.000المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى ,  410313جوزٌؾ رمزى فرج جرجس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 14
, تم تعدٌل رأس  07/12/2021, وفى تارٌخ  19552م اٌداع , , برل 12/10/2016

 . 10000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  429535دمحم جمال دمحم حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل رأس  07/12/2021, وفى تارٌخ  5426, برلم اٌداع ,  16/06/2020
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 . 60000.000المال لٌصبح رأس ماله 
معرض شطورة لتجارة السٌرامٌن واالدوات الصحٌة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 16

, وفى تارٌخ  17420, برلم اٌداع ,  15/10/2003, لٌدت فى ,  356149
 . 50000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  08/12/2021
, لٌدت فى ,  382625لٌده برلم: , دمحم محمود احمد عطٌة , تاجر فرد سبك  - 17
, تم تعدٌل رأس  08/12/2021, وفى تارٌخ  24575, برلم اٌداع ,  20/11/2006

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  423425ناهد احمد دمحم مصطفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل رأس  08/12/2021, وفى تارٌخ  15894, برلم اٌداع ,  09/09/2018

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  382205خالد حسنً احمد فراج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 19
, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  23086, برلم اٌداع ,  02/11/2006

 . 150000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  412225للته , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  كمال حلمى ؼالى - 20
, تم تعدٌل رأس المال  09/12/2021, وفى تارٌخ  984, برلم اٌداع ,  16/01/2017

 . 500000.000لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  424680هبه مجدى عبد الشهٌد للٌنى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  20239اٌداع , , برلم  13/11/2018

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  430035رومانً ودٌع فهمً حبٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 22
, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  9414, برلم اٌداع ,  10/09/2020

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
,  433440احمد عبد الرحمن عباده السٌد رجب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 23

, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  18317, برلم اٌداع ,  08/11/2021لٌدت فى , 
 . 30000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى  412881رلم: , دمحم فاروق احمد دمحم عبد البالى , تاجر فرد سبك لٌده ب - 24
, تم تعدٌل رأس  12/12/2021, وفى تارٌخ  3520, برلم اٌداع ,  21/02/2017, 

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  417285رومانى عطا سعد هللا سعد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 25
, تم تعدٌل رأس  12/12/2021, وفى تارٌخ  20247, برلم اٌداع ,  23/10/2017

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  432010احمد علً عبد المجٌد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 26
, تم تعدٌل رأس  12/12/2021, وفى تارٌخ  7011, برلم اٌداع ,  09/05/2021

 . 1000000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  294858اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  دمحم سٌد دمحم - 27
, تم تعدٌل رأس  13/12/2021, وفى تارٌخ  5019, برلم اٌداع ,  03/04/1996

 . 5000000.000المال لٌصبح رأس ماله 
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, لٌدت فى ,  390850احمد محمود السٌد دومة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 28
, تم تعدٌل رأس  13/12/2021, وفى تارٌخ  12713داع , , برلم اٌ 11/08/2010

 . 150000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  424234حسنى ثابت حسن دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 29
, تم تعدٌل رأس  13/12/2021, وفى تارٌخ  18720, برلم اٌداع ,  22/10/2018

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت  431334ماٌكل جوزٌؾ بسطوروس خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 30

, تم تعدٌل  14/12/2021, وفى تارٌخ  1971, برلم اٌداع ,  10/02/2021فى , 
 . 15000.000رأس المال لٌصبح رأس ماله 

,  368705مإسسه ابو الفتوح الكسسوار المحمول , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 31
, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  10382, برلم اٌداع ,  01/06/2005لٌدت فى , 

 . 10000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  410512محمود صالح سٌد احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 32
تعدٌل رأس , تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  20316, برلم اٌداع ,  20/10/2016

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  410562صالح محمود بخٌت فرؼلى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 33
, تم تعدٌل رأس  15/12/2021, وفى تارٌخ  20504, برلم اٌداع ,  24/10/2016

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  422146فرد سبك لٌده برلم: ,  تامر دمحم محمود عمار , تاجر - 34
, تم تعدٌل رأس  15/12/2021, وفى تارٌخ  11062, برلم اٌداع ,  13/06/2018

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  409465رامى ٌوسؾ امٌن ٌوسؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 35
, تم تعدٌل رأس  16/12/2021تارٌخ , وفى  16505, برلم اٌداع ,  17/08/2016

 . 100000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  413969نهى حارس فتحى خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 36
, تم تعدٌل رأس  16/12/2021, وفى تارٌخ  7414, برلم اٌداع ,  12/04/2017

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  422751عادل ؼالى للته , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , كرستٌن  - 37
, تم تعدٌل رأس  16/12/2021, وفى تارٌخ  13578, برلم اٌداع ,  29/07/2018

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  369997اٌهاب رشدى فوزى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 38
, تم تعدٌل رأس  19/12/2021, وفى تارٌخ  14027اع , , برلم اٌد 20/07/2005

 . 250000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى  373261جالل الدٌن عبد البالً دمحم سعد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 39

, تم تعدٌل رأس  19/12/2021, وفى تارٌخ  23064, برلم اٌداع ,  05/12/2005, 
 . 500000.000ماله المال لٌصبح رأس 

, لٌدت فى ,  419751والء احمد ابوالعباس احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 40
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, تم تعدٌل رأس  19/12/2021, وفى تارٌخ  3203, برلم اٌداع ,  13/02/2018
 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت  424717برلم: ,  عبله عبدالكرٌم احمد دمحم فرحات , تاجر فرد سبك لٌده - 41
, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  20377, برلم اٌداع ,  14/11/2018فى , 

 . 1000000.000رأس المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  428059دمحم مصطفى دمحم حسان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 42
, تم تعدٌل رأس  19/12/2021, وفى تارٌخ  11931, برلم اٌداع ,  03/09/2019

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  389423اٌسل مسعود االرناوإط دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 43
, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  18452, برلم اٌداع ,  13/12/2009

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  407103 عبدهللا على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , عبدهللا دمحم - 44
, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  7524, برلم اٌداع ,  12/04/2016

 . 30000.000المال لٌصبح رأس ماله 
,  342617ناصر للمصاعد و الساللم المتحركه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 45

, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  20389, برلم اٌداع ,  07/11/2001لٌدت فى , 
 . 100000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى ,  366066اٌمن دمحم شحته دمحم عبد هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 46
, تم تعدٌل رأس  21/12/2021, وفى تارٌخ  2824, برلم اٌداع ,  15/02/2005

 . 150000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  409531حامد بكرى حامد الدوٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 47
, تم تعدٌل رأس  21/12/2021, وفى تارٌخ  16742, برلم اٌداع ,  21/08/2016

 . 1000000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  418784فرد سبك لٌده برلم: , حسنى حلمى دمحم عبد العال , تاجر  - 48
, تم تعدٌل رأس  21/12/2021, وفى تارٌخ  25960, برلم اٌداع ,  28/12/2017

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت  433773دمحم عبدالوهاب منجود دمحم اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 49

, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  20899, , برلم اٌداع  16/12/2021فى , 
 . 500000.000رأس المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت  358804احمد مصطفى رمضان السادات , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 50
, تم تعدٌل  22/12/2021, وفى تارٌخ  4131, برلم اٌداع ,  14/03/2004فى , 

 . 6000000.000رأس المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  428432على فوزى طه ابو زٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 51
, تم تعدٌل رأس  22/12/2021, وفى تارٌخ  14715, برلم اٌداع ,  22/10/2019

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
لٌدت فى , ,  430968طارق دمحم عبد النبى دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 52
, تم تعدٌل رأس  22/12/2021, وفى تارٌخ  16244, برلم اٌداع ,  30/12/2020
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 . 150000.000المال لٌصبح رأس ماله 
,  433528احمد عاطؾ عوض سلٌمان ابو النجا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 53

تم ,  23/12/2021, وفى تارٌخ  19066, برلم اٌداع ,  18/11/2021لٌدت فى , 
 . 100000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى ,  403532دمحم دمحمعبد اللطٌؾ عارؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 54
, تم تعدٌل رأس  26/12/2021, وفى تارٌخ  14916, برلم اٌداع ,  01/11/2015

 . 300000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  426261 الطٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم السٌد احمد دمحم - 55
, تم تعدٌل رأس  26/12/2021, وفى تارٌخ  2143, برلم اٌداع ,  31/01/2019

 . 200000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  391807رامى ناجى جرجس بولس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 56
, تم تعدٌل رأس  27/12/2021, وفى تارٌخ  18955, , برلم اٌداع  19/12/2010

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  404843هانى عبد الرحمن فاروق سٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 57
, تم تعدٌل رأس  27/12/2021, وفى تارٌخ  19096, برلم اٌداع ,  31/12/2015

 . 5000000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  426030عبدالحكٌم ابراهٌم عبداللطٌؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 58
, تم تعدٌل رأس  27/12/2021, وفى تارٌخ  1331, برلم اٌداع ,  21/01/2019

 . 12000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  433534فرٌزه خضري فرج احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 59
, تم تعدٌل رأس  27/12/2021, وفى تارٌخ  19116, برلم اٌداع ,  21/11/2021

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  334968احمد ابراهٌم احمد حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 60
عدٌل رأس , تم ت 28/12/2021, وفى تارٌخ  19379, برلم اٌداع ,  24/10/2000

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  401492جمال حمدى ابراهٌم الروبى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 61
, تم تعدٌل رأس  28/12/2021, وفى تارٌخ  4639, برلم اٌداع ,  29/03/2015

 . 100000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  410921جر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم متولى دمحم صبرى , تا - 62
, تم تعدٌل رأس  28/12/2021, وفى تارٌخ  21703, برلم اٌداع ,  08/11/2016

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  412602خالد حفنى حماد نصر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 63
, تم تعدٌل رأس  28/12/2021تارٌخ  , وفى 2430, برلم اٌداع ,  06/02/2017

 . 500000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  418383عادل جورج حسنى لسطندى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 64
, تم تعدٌل رأس  28/12/2021, وفى تارٌخ  24454, برلم اٌداع ,  13/12/2017

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
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وندى لتورٌد وتركٌب الرخام والحجر الفرعونى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , الال - 65
, وفى تارٌخ  5465, برلم اٌداع ,  06/04/2021, لٌدت فى ,  431658

 . 100000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  28/12/2021
, لٌدت فى  383370مصطفى جالل الدٌن مصطفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 66

, تم تعدٌل رأس  29/12/2021, وفى تارٌخ  27416, برلم اٌداع ,  24/12/2006, 
 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 

, لٌدت فى ,  403031رمضان بكر عبد الفتاح فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 67
, تم تعدٌل رأس  29/12/2021, وفى تارٌخ  13439, برلم اٌداع ,  08/10/2015

 . 1000000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  403729محمود احمد دمحم عبد العال , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 68
, تم تعدٌل رأس  29/12/2021, وفى تارٌخ  15565, برلم اٌداع ,  10/11/2015

 . 50000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  283071سٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , هاشم عبد الحفٌظ  - 69
, تم تعدٌل رأس  30/12/2021, وفى تارٌخ  7786, برلم اٌداع ,  09/06/1994

 . 200000.000المال لٌصبح رأس ماله 
, لٌدت فى ,  378795عصام السعٌد احمد المرسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 70
, تم تعدٌل رأس  30/12/2021, وفى تارٌخ  13064, , برلم اٌداع  20/06/2006

 . 150000.000المال لٌصبح رأس ماله 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  390452حامد ٌوسؾ بكرى حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  10127ٌداع , , برلم ا 28/06/2010

 محل رلم أ أسكان افراد الموات المسلحة شروق النادى االهلى . 230لٌصبح 
, لٌدت فى ,  414063احمد ابراهٌم عبد هللا مرسى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  7697, برلم اٌداع ,  19/04/2017
 شارع اسماعٌل رمزى . 29الخلٌفة بالعمار رلم  1لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

, لٌدت فى ,  419365محمود شاذلى صالح عبدهللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 3
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  1751, برلم اٌداع ,  28/01/2018

 . 3طرٌك الجٌش سابا باشا محل رلم  315اضافة فرع بالعنوان الكائن فى /  لٌصبح
, لٌدت فى ,  425341معتز كمال فضل دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  22399, برلم اٌداع ,  13/12/2018
 سورٌا المهندسٌن .شارع  38لٌصبح اضافة رئٌسً اخر بالعنوان / 

, لٌدت فى ,  430329دمحم مصطفى على عبدالجواد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 5
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  12670, برلم اٌداع ,  04/11/2020

 شارع عٌن شمس . 24لٌصبح تعدٌل العنوان الى / محل بالدور االرضً بالعمار برلم 
, لٌدت فى ,  430329مصطفى على عبدالجواد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم  - 6
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, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  12670, برلم اٌداع ,  04/11/2020
حارة ابو العال متفرع من شارع الجامع  5لٌصبح اضافة رئٌسً اخر بالعنوان / العمار رلم 

ج 5000بنشاط كوفً شوب براس مال  - 3ل رلم مح -بالدور االرضً  -عزبة النخل  -
. 

, لٌدت فى ,  433408نجالء شفٌك احمد الشافعى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 7
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  18097, برلم اٌداع ,  04/11/2021

 لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح ش الدمٌاطى .
, لٌدت فى ,  433408الشافعى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , نجالء شفٌك احمد  - 8

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  18097, برلم اٌداع ,  04/11/2021
 شارع الدمٌاطً . 23لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 

 09/04/1994, لٌدت فى ,  282218ٌس فهمً ٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 9
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل  02/12/2021, وفى تارٌخ  4958م اٌداع , , برل

 االندلس . -شارع عبد الفتاح الحجار 24العنوان لٌصبح 
, لٌدت فى ,  403855سعٌد رمزى خلٌل ؼطاس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 10
تعدٌل العنوان , تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  15933, برلم اٌداع ,  16/11/2015

 ش انور المفتى . 24لٌصبح تعدٌل العنوان الى / 
, لٌدت فى  408978دمحم عبدالفتاح محمود عبدالفتاح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 11

, تم تعدٌل  02/12/2021, وفى تارٌخ  14641, برلم اٌداع ,  24/07/2016, 
ع افرٌمٌا امتداد مصطفى النحاس شار 33بلون  3العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان/لطعة 

 المنطمة التاسعة .
, لٌدت فى ,  418356ولٌد سعٌد زكى عبد الفتاح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 12
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  24356, برلم اٌداع ,  12/12/2017

 نورة .ش سٌؾ الدٌن من المدٌنة الم 16لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح/
, لٌدت فى ,  424239احمد دمحم عبدالعزٌز على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  18727, برلم اٌداع ,  22/10/2018

ش  20شارع دمحم محمود برج االطباء وٌاخد  1لٌصبح تعدٌل عنوان الممر لٌصبح/
 عبدالعزٌز جاوٌش .

, لٌدت فى ,  427330ون فكٌه فإاد مٌخائٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ج - 14
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  7233, برلم اٌداع ,  07/05/2019

حالٌا شارع كامل مرزا بنشاط تسوٌك  3سابما  5لٌصبح اضافة رئٌسى اخر بالعنوان/
 خمسة االؾ جنٌها . 5000عمارى برأس مال 

, لٌدت فى ,  273005مصطفً سٌد احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  9209, برلم اٌداع ,  21/07/1992

 شارع بور سعٌد . 269لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
لٌدت فى , ,  422737محمود صالح رٌاض ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  13553, برلم اٌداع ,  29/07/2018

 شارع ابو السعود . 1لٌصبح تم الؽاء الرئٌسً االخر الكائن فً 
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, لٌدت فى ,  366873حسام ماهر عبد المحسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 17
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021ارٌخ , وفى ت 5194, برلم اٌداع ,  19/03/2005

النبوى  109ش  5لٌصبح اضافة سمة تجارٌة على الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان / 
 المهندس حى السفارات لتصبح / عطارة زمان .

, لٌدت فى ,  370595نور دمحم عبد الرحمن سالمه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  15610, برلم اٌداع ,  10/08/2005

 التجمع الخامس . - 14ش  220لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح عمار 
, لٌدت فى ,  370595نور دمحم عبد الرحمن سالمه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 19
وان , تم تعدٌل العن 06/12/2021, وفى تارٌخ  15610, برلم اٌداع ,  10/08/2005

 بالدور االرضً . 14التجمع الخامس شارع  22لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 
, لٌدت فى ,  379219مصطفً محمود دمحم الزؼبً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 20
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  14155, برلم اٌداع ,  02/07/2006

منطمة المٌراج  2ارض وزارة المالٌة الدور االول شمه  26/ لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح
 التجمع االول . -

, لٌدت فى ,  408005وجٌهه كمال رشدى برسوم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  10431, برلم اٌداع ,  24/05/2016

 ع دار السعادة .شار 34لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت فى ,  410611شادى دمحم رشاد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 22
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  20675, برلم اٌداع ,  25/10/2016

 شارع سعٌد الجمال . 87لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت  415908تاجر فرد سبك لٌده برلم: , عبدالعزٌزمحمود عبدالعزٌز محمود ,  - 23

, تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  1850, برلم اٌداع ,  08/08/2017فى , 
 العنوان لٌصبح اضافه فرع بالعنوان / شارع التروللً امام المعهد المتولً االزهري .

ٌدت فى , , ل 421244ماجد حلٌم سلٌمان بولس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  8068, برلم اٌداع ,  23/04/2018

شمة بالدور االول فوق االرضى  -ش موسى بن مٌمون  1لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
. 

, لٌدت فى ,  424848مرزوق نادى دمحم مرزوق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 25
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  20791داع , , برلم اٌ 21/11/2018

 شارع حسن كامل سلٌم مساكن الماظة . 89لٌصبح اضافة فرع بالعنوان 
, لٌدت فى ,  337965ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم المتولً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 26
م تعدٌل العنوان , ت 07/12/2021, وفى تارٌخ  5307, برلم اٌداع ,  08/04/2001

عمارات رابعه االستثماري شارع النزهه بنشاط / 53عماره رلم  1لٌصبح محل رلم 
عشره االؾ جنٌه فمد الؼٌر بسمه تجارٌه / الٌاسمٌن  10000اكسسوارمحمول برأس مال 

 الكسسوار المحمول .
, لٌدت فى ,  403764سٌد محمود فرج احمد عفٌفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 27
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  15669, برلم اٌداع ,  11/11/2015
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 ش جسر السوٌس . 152لٌصبح اضافه فرع بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  407253محمود ابراهٌم انور حافظ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 28
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  7989, برلم اٌداع ,  18/04/2016

 شارع طه الدٌناري المنطمة السابعة . 99لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت فى ,  425113دمحم احمد عبد المنعم احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 29
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  21656اٌداع , , برلم  04/12/2018

 شارع االمام الحسٌنً حً الدبلوماسٌٌن . 5173لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعه 
, لٌدت فى ,  426389ابانوب مٌنا جرجس مٌخائٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 30
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  2603, برلم اٌداع ,  10/02/2019

 80بالدور االول بعد االرضً بالعمار رلم  13لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / مكتب رلم 
 شارع الجمهورٌة .

, لٌدت  431320ابراهٌم صالح محروس مصطفً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 31
, تم تعدٌل  07/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  09/02/2021فى , 

عٌن شمس الشرلٌه مع  -شارع فلسطٌن  43العنوان لٌصبح تعدٌل المركز الرئٌسً الً / 
 الؽاإه كفرع .

, لٌدت  431320ابراهٌم صالح محروس مصطفً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 32
, تم تعدٌل  07/12/2021, وفى تارٌخ  2045, برلم اٌداع ,  10/02/2021فى , 

 ٌصبح الؽاء الفرع .العنوان ل
,  373048زكرٌا محً الدٌن اٌو شامه عبد الرحٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 33

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  22477, برلم اٌداع ,  27/11/2005لٌدت فى , 
شارع بورسعٌد الدور  430تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح / 

 ( .218/ 217/  216/  215ات )الثانً وحد
, لٌدت فى ,  410021مجدى السٌد على السٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 34
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  18522, برلم اٌداع ,  22/09/2016

 -ش الدكتور طه حسٌن النزهة الجدٌدة  7لٌصبح حذؾ الفرع الكائن بالعنوان الكائن فى / 
 الماهرة .

, لٌدت فى ,  420669دمحم احمد ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 35
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  6299, برلم اٌداع ,  25/03/2018

نموذج أ  12عنبر رلم  41و 26لٌصبح تعدٌل عنوان الرئٌسى اآلخرلٌصبح/ وحده 
 بالمجمع الصناعى .

, لٌدت فى ,  428941فتحى دمحم حمادى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  حازم - 36
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  55, برلم اٌداع ,  01/01/2020

خلؾ نادي  -برج جندول السالم شارع شبٌن الكوم  3لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
 الشٌخ زاٌد . -حً ثالث  -المعلمٌن 

, لٌدت فى ,  357241محمود محً الدٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , صٌدلٌه  - 37
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  20946, برلم اٌداع ,  21/12/2003

 مع الؽاء كفرع . -ش عمر بن الخطاب من ش سند عبد الحكٌم اول السالم  4لٌصبح 
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, لٌدت فى ,  415142ده برلم: , دمحم دمحم عبد الممصود , تاجر فرد سبك لٌ - 38
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  11623, برلم اٌداع ,  15/06/2017

 مساكن اطلس الحى العاشر . 109لٌصبح تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / 
, لٌدت فى ,  415142دمحم دمحم عبد الممصود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 39
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  11623, برلم اٌداع ,  15/06/2017

 مساكن اطلس الحً العاشر . 114لٌصبح اضافه الفرع الكائن فً / 
, لٌدت فى ,  424680هبه مجدى عبد الشهٌد للٌنى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 40
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  20239, برلم اٌداع ,  13/11/2018

 أ ش الممرٌزى . 65لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح /
, لٌدت فى ,  394665نصره السٌد محمود السٌسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 41
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  1861, برلم اٌداع ,  02/02/2012

 . 285ن بالعنوان / مدٌنه نصر مدٌنه الرحاب محل ر لم لٌصبح الؽاءالرئٌسى االخر الكائ
, لٌدت فى  405253مإسسة االلفى للتجارة والتوزٌع , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 42

, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  1265, برلم اٌداع ,  21/01/2016, 
 شارع احمد عرابً .شارع محمود حسن من  5لٌصبح تصحٌح العنوان لٌصبح / 

, لٌدت فى ,  343294صٌدلٌه د خالد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 43
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  22561, برلم اٌداع ,  22/12/2001

م نصر  1عمارات المبعوثٌن ش حسن مؤمون الحى الثامن محل رلم  5لٌصبح الؽاء الفرع 
. 

, لٌدت فى ,  343294ابراهٌم سلمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  خالد محروس - 44
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  5292, برلم اٌداع ,  16/03/2006

م نصر  1عمارات المبعوثٌن ش حسن مؤمون الحى الثامن محل رلم  5لٌصبح الؽاء الفرع 
. 

, لٌدت فى ,  384625سبك لٌده برلم: ,  سامح سٌد عبد العزٌز عٌسى , تاجر فرد - 45
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  8116, برلم اٌداع ,  20/05/2007

 عبد العزٌز فهمً . 47لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  415142دمحم دمحم عبد الممصود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 46
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  11623اٌداع , , برلم  15/06/2017

مساكن اطلس الحً العاشر لٌصبح /  114لٌصبح تعدٌل عنوان الفرع الكائن بالعنوان / 
 الحى العاشر . -مساكن اطلس  411

, لٌدت فى ,  357714ٌسري شحاته حسان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 47
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  721ع , , برلم اٌدا 13/01/2004

 باالرضً . 1شمه  -ش ابن سندر  80لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت فى  374125حشمت نخنوخ توفٌلس سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 48

نوان , تم تعدٌل الع 14/12/2021, وفى تارٌخ  386, برلم اٌداع ,  04/01/2006, 
 أ شارع عٌن شمس . 6لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 

, لٌدت فى ,  391241دمحم السٌد العربى امام شحاته , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 49
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, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  15033, برلم اٌداع ,  04/10/2010
 طفة المور من درب المصطفى .ع 4لٌصبح الؽاءالفرع الكائن بالعنوان / عمار رلم 

, لٌدت فى ,  420778زاهر للتصدٌر و التورٌدات , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 50
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  6395, برلم اٌداع ,  28/03/2018

 .شارع الحرٌة بجانب مطعم اسمان الؽرلانه امام رنٌن  62لٌصبح تعدٌل العنوان الى / 
, لٌدت فى ,  314378سٌد محمود احمد الرمالوي , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 51
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  10006, برلم اٌداع ,  10/06/1998

 اربعة ملٌون جنٌه . 4000000لٌصبح زٌادة راس المال للرئٌسً االخر لٌصبح / 
,  368705الكسسوار المحمول , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , مإسسه ابو الفتوح  - 52

, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  10382, برلم اٌداع ,  01/06/2005لٌدت فى , 
 شارع ترعة الجبل . 412تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح 

ٌدت فى , , ل 406827دمحم سٌد احمد جمال الدٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 53
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  6529, برلم اٌداع ,  30/03/2016

الهرم براس مال خمسمائة  0هضبه االهرام 303لٌصبح اضافة رئٌسى اخر بالعنوان / 
الؾ جنٌها بنشاط استٌراد وتصدٌر وتشطٌبات معمارٌة وتورٌدات عمومٌة وبسمة تجارٌة 

 دار المشروعات .
, لٌدت فى ,  412830دمحم جمعه ثابت خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 54
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  3304, برلم اٌداع ,  19/02/2017

شرق المنطمه السابعة مع  -حى السفارات  5بلون  3لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل 
 الؽاإه كفرع .

, لٌدت فى ,  419376احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  احمد عبد هللا ٌوسؾ - 55
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1785, برلم اٌداع ,  29/01/2018

 لٌصبح ش التروللى مدٌنة السالم .
, لٌدت فى ,  359442دمحم سالم سلٌمان احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 56
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  6042ع , , برلم اٌدا 11/04/2004

 . 1حجرة  -ش عثمان بن عفان  40لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت فى ,  407647دمحم عزالدٌن محمود دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 57
وان , تم تعدٌل العن 16/12/2021, وفى تارٌخ  9254, برلم اٌداع ,  10/05/2016

صمر لرٌش مساكن  67بالدور العاشر بالعمار  43لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح/شمة رلم 
 الشٌراتون شارع النصر .

, لٌدت  433276عمر عبد هللا عبد الموجود سمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 58
, تم تعدٌل  16/12/2021, وفى تارٌخ  17032, برلم اٌداع ,  18/10/2021فى , 

العنوان لٌصبح اضافة رئٌسى اخر بالعنوان/كفر طحا وبراس مال مائه الؾ جنٌه وبنشاط 
 /مزرعة تربٌة وبٌع مواشى ادرار وتسمٌن .

, لٌدت فى  373261جالل الدٌن عبد البالً دمحم سعد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 59
, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  23064, برلم اٌداع ,  05/12/2005, 

( مدٌنه 49( بالدور الثالث مجموعه )3( شمه رلم )5العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان عمار )
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 الرحاب .
, لٌدت  424717عبله عبدالكرٌم احمد دمحم فرحات , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 60

, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  20377, برلم اٌداع ,  14/11/2018فى , 
مدٌنه النور  -شارع سالم المرسً  26نوان لٌصبح تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً الً /الع
. 

, لٌدت فى ,  425613مجدى دمحم البدرى عبد الحلٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 61
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  23407, برلم اٌداع ,  30/12/2018

 ش احمد عصمت عٌن شمس الشرلٌه . -ابراهٌم شارع الخلٌل  37لٌصبح 
, لٌدت فى ,  428059دمحم مصطفى دمحم حسان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 62
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  11931, برلم اٌداع ,  03/09/2019

 ش ٌوسؾ عباس . 60لٌصبح 
, لٌدت فى ,  385740لٌده برلم: , مروة دمحم عصام الدٌن , تاجر فرد سبك  - 63
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  17633, برلم اٌداع ,  19/11/2007

 شارع الحاج صبحً . 10لٌصبح اضافه فرع بالعنوان / رلم 
, لٌدت فى ,  417336دمحم احمد على احمد نعٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 64
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  20432اٌداع , , برلم  26/10/2017

شارع نجاتى سراج المنطمة الثامنة الدور  44لٌصبح اضافة فرع بالععنوان الكائن فى / 
 . 501السادس شمه 

, لٌدت فى ,  375874اشرؾ ٌحًٌ دمحم زكً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 65
, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  5416, برلم اٌداع ,  19/03/2006

الدور االول فوق  13شارع الجمهورٌة وحدة رلم  65لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
 االرضى .

, لٌدت فى ,  410997سامى دمحم عوض السبكى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 66
تم تعدٌل العنوان  , 21/12/2021, وفى تارٌخ  21992, برلم اٌداع ,  10/11/2016

 اكتوبر الهجانة . 6شارع  3لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار 
 17/01/2018, لٌدت فى ,  419173سلٌمان اوتو , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 67

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  1089, برلم اٌداع , 
( مدخل) 2( شارع المهندسٌن العسكرٌن بلون )2بالعنوان )العنوان الً / المعرض الكائن 

 ب( بالدور االرضً بمٌدان رابعه العدوٌه .
, لٌدت فى ,  421092طارق فاروق عثمان مرجان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 68
, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  7545, برلم اٌداع ,  16/04/2018

 المنطمه الثالثه . 13عمارات مصر للتعمٌر شمه  20وان الممر لٌصبح لٌصبح تعدٌل عن
, لٌدت  413989رشا صالح الدٌن مختار ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 69

, تم تعدٌل  22/12/2021, وفى تارٌخ  7469, برلم اٌداع ,  13/04/2017فى , 
شارع ابن  10بالعمار رلم  2االرضً رلم العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان الى / شمة بالدور 

 منظور .
, لٌدت فى ,  423504احمد دمحم دمحم دمحم حسنٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 70
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, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  16141, برلم اٌداع ,  13/09/2018
 . 1الدور  2من شمة ش دمحم سعٌد الحلوانى ؼرفة  22لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 

, لٌدت فى ,  424950ٌاسمٌن احمد دمحم طه على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 71
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  21155, برلم اٌداع ,  27/11/2018

 الدور االول علوي . -شارع جوزٌؾ تٌتو  184لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  426029 عبد العال عبد هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم عبد هللا - 72
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  1327, برلم اٌداع ,  21/01/2019

 تمسٌم المدٌنة المنورة . -شارع احمد بدوى  18لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت فى  431008سبك لٌده برلم: ,  عصام جمال علً حسٌن ممرب , تاجر فرد - 73

, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  55, برلم اٌداع ,  03/01/2021, 
عمارات الشركة السعودٌة شارع النزهة  23لٌصبح الؽاء الرئٌسً اآلخر الكائن فً / 

 أرض الجولؾ .
, لٌدت فى ,  329938حمدي فكري عبدالتواب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 74
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  4650, برلم اٌداع ,  11/03/2000

 ش على ابوعٌش من الخلٌج المصرى . 17لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت فى ,  376438نبٌل سمٌر عٌسً ٌوسؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 75
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  7230, برلم اٌداع ,  12/04/2006

 ش الطٌران . 34لٌصبح تعدٌل العنوان / 
, لٌدت فى ,  421588احمد على احمد على الروبى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 76
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  9286, برلم اٌداع ,  14/05/2018

 ش دمحم الرشٌد رضا . 7الرئٌسى لٌصبح / لٌصبح تعدٌل عنوان الممر 
, لٌدت فى ,  425233دمحم احمد عبدالراضى على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 77
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  22047, برلم اٌداع ,  10/12/2018

 الحى السادس . -مستجد من شارع المخٌم الدائم  9لٌصبح 
, لٌدت فى ,  425379ولى فاٌد ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , فاٌد مت - 78
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  22509, برلم اٌداع ,  16/12/2018

شارع محمود شلتوت امتداد الطٌران  52لٌصبح تعدٌل عنوان النشاط لٌصبح / عمار 
 . 10ؼرفة من شمة رلم 

, لٌدت فى  401609رى إبراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم مصطفى المؽاو - 79
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  5591, برلم اٌداع ,  19/04/2015, 

)نموذج أ ( والكائنة بمجمع  1لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / الوحدة الصناعٌة رلم 
 الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة المنطمة االشتثمارٌة .

,  406809مصطفى سٌد عبد العاطى السٌد حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 80
, تم  26/12/2021, وفى تارٌخ  6463, برلم اٌداع ,  29/03/2016لٌدت فى , 

ٌولٌو  26شارع  11تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح/ فاترٌنه خارج الوحده 
 مع الؽاءه كفرع .

, لٌدت فى ,  410643رمضان عبده , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , احمد دمحم  - 81
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, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  20787, برلم اٌداع ,  26/10/2016
المجاورة الثامنة  8140عمار رلم  2لٌصبح تعدٌل العنوان الى / حجرة من الوحدة رلم 

 المعراج السفلى .
, لٌدت فى ,  425109محمود نعمان حسن البردٌسى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 82
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  21647, برلم اٌداع ,  04/12/2018

بالمبنى التجاري ترٌفٌم بٌزنس  L4-c-33لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب رلم 
 التجمع الخامس . 423&422كمبلكس الممام علً المطعه رلم 

, لٌدت فى ,  392363رجب انور بٌومى فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 83
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  4802, برلم اٌداع ,  13/04/2011

 شارع عمر بن الخطاب بركة الحاج . 4لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح 
, لٌدت فى ,  409829جر فرد سبك لٌده برلم: , صٌدلٌة بٌتر درؼام , تا - 84
, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  409829, برلم اٌداع ,  06/09/2016

شارع عمرو بن العاص من شارع على بن  10العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 
 عزبة الهجانة . -ابى طالب 

, لٌدت فى ,  409829ٌده برلم: , صٌدلٌة بٌتر درؼام , تاجر فرد سبك ل - 85
, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  409829, برلم اٌداع ,  06/09/2016

شارع حمدى مبرون متفرع من شارع الورشة  13العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
 عزبة الهجانة . -

,  429360هشام اشرؾ فاروق دمحم علً بهجت , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 86
, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  3632, برلم اٌداع ,  05/03/2020لٌدت فى , 

 . 8شارع رمسٌس روكسى شمة  56تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
تعدٌل االسم التجارى لٌصبح المصرى لتورٌد منتجات االلبان , تاجر فرد سبك لٌده  - 87

, وفى تارٌخ  12548, برلم اٌداع ,  29/06/2005, لٌدت فى ,  369450برلم: , 
شارع  41, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع معرض بٌع بالعنوان /  28/12/2021

 االصبػ من شارع ابن الحكم .
, لٌدت  394284طارق السعٌد عبدالوهاب خطاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 88

, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021وفى تارٌخ  , 94, برلم اٌداع ,  02/01/2011فى , 
 أ مدخل الطوب الرملً الحً العاشر .4لٌصبح تؽٌٌر العنوان لٌصبح / عماره 

, لٌدت فى ,  417112باهر ناصر كامل باسلٌوس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 89
نوان , تم تعدٌل الع 28/12/2021, وفى تارٌخ  19623, برلم اٌداع ,  16/10/2017

 بجوار مإمن . -عمارات المٌرالند  19نموذج  100لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  417986شعبان فوزى عوٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 90
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  22784, برلم اٌداع ,  22/11/2017

 عمارات الشمس . 9العمار لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / محل اسؾ 
, لٌدت فى ,  417986شعبان فوزى عوٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 91
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  22784, برلم اٌداع ,  22/11/2017

 عمارات الشمس . 8لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / مكتب بالعمار 
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, لٌدت فى ,  421019جر فرد سبك لٌده برلم: , اٌمن دمحم رمضان حسن , تا - 92
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  7233, برلم اٌداع ,  11/04/2018

 شمه بالدور االرضً . -ش الجباس من ش السكاكٌنً  4لٌصبح تعدٌل عنوان لٌصبح 
فى ,  , لٌدت 433135ابرام سامى مالن حنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 93
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  15975, برلم اٌداع ,  30/09/2021

-3ش احمد زٌدان محل رلم 2- 9235لٌصبح اضافه رئٌسً اخر بالعنوان / لطعه رلم 
 عشره االؾ جنٌه فمد الؼٌر . 10000برأس مال  -بنشاط مطعم مؤكوالت سرٌعه 

, لٌدت فى ,  433684فرد سبك لٌده برلم: , عزه رمضان عبد العزٌز , تاجر  - 94
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  20148, برلم اٌداع ,  07/12/2021

 شارع شجره مرٌم . 20لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
, لٌدت فى ,  379004اٌهاب احمد عبد الملن حافظ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 95
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  13642رلم اٌداع , , ب 26/06/2006

 شمال شرق نادى هلٌوبلٌس . 17لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / ؼرفة من الفٌال رلم 
, لٌدت فى ,  390659اٌرٌنى عزت فإاد خله , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 96
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  11435, برلم اٌداع ,  21/07/2010

 شارع حسٌن شفٌك المصرى شمة بالدور االرضى . 1لٌصبح تعدٌل العنوان / 
, لٌدت فى ,  403729محمود احمد دمحم عبد العال , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 97
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  15565, برلم اٌداع ,  10/11/2015

 ط سوق العبور . 9بحك  3خضار عنبر  57فة فرع بالعنوان / محل لٌصبح اضا
, لٌدت فى ,  416052خالد فتحى سٌد احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 98
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  15877, برلم اٌداع ,  16/08/2017

 عمارات مماتلى رمضان . 6بالعمار رلم  23لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة رلم 
, لٌدت فى ,  417103دمحم فهمى عبد العظٌم احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 99
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  19560, برلم اٌداع ,  16/10/2017

 شارع امتداد ولى العهد . 112لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / 
,  431931عبد الرحمن عبد العال , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  ادهم عبد العال - 100

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  6566, برلم اٌداع ,  22/04/2021لٌدت فى , 
 -ش وائل عمل من ش حسٌن الطباخ  39تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

 عزبة النخل الؽربٌة .
, لٌدت فى ,  393436تاجر فرد سبك لٌده برلم: , سٌد على عبد الرحمن على ,  - 101

, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  11283, برلم اٌداع ,  07/08/2011
 ش امٌن الجندى . 61لٌصبح الؽاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/

فى , , لٌدت  404126دمحم عثمان دمحم على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 102
, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  16788, برلم اٌداع ,  25/11/2015

 روكسً . -ش على الروبى  5لٌصبح حذؾ فرع 
, لٌدت فى ,  404161حماده احمد دمحم على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 103

ٌل العنوان , تم تعد 30/12/2021, وفى تارٌخ  16858, برلم اٌداع ,  01/12/2015
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 شارع سٌد عبد الواحد . 3لٌصبح حذؾ الممر الرئٌسً اآلخر الكائن فً / 
, لٌدت فى ,  404161حماده احمد دمحم على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 104

, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  16858, برلم اٌداع ,  01/12/2015
 شارع السلحدار روكسً . 20لٌصبح حذؾ الفرع الكائن فً / 

, لٌدت  405301محمود شاكر عبد الممصود دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 105
, تم تعدٌل  30/12/2021, وفى تارٌخ  1391, برلم اٌداع ,  24/01/2016فى , 

 ش عادل النمكى . 3العنوان لٌصبح 
, لٌدت  405301لٌده برلم: , محمود شاكر عبد الممصود دمحم , تاجر فرد سبك  - 106
, تم تعدٌل  30/12/2021, وفى تارٌخ  1391, برلم اٌداع ,  24/01/2016فى , 

 ش عادل النمكى . 3العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن فى / 
, لٌدت  405301محمود شاكر عبد الممصود دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 107
, تم تعدٌل  30/12/2021, وفى تارٌخ  1391داع , , برلم اٌ 24/01/2016فى , 

 ش عادل النمكى . 3العنوان لٌصبح اضافة رئٌسى اخر بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  405784تونى جوزٌؾ روبٌر حبٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 108

, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  2919, برلم اٌداع ,  15/02/2016
 شارع المنتزه . 23بالدور االرضً  1صبح تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة رلم لٌ

_____________________________________ 
 النشاط

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  278642عصام عزٌز محمود عبد المادر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1

, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  11350, برلم اٌداع ,  02/09/1993
 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع شنط حرٌمى و هداٌا .

, لٌدت فى ,  390452حامد ٌوسؾ بكرى حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2
, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  10127, برلم اٌداع ,  28/06/2010

 نشاط لٌصبح/ بماله تموٌنٌه شامله .لٌصبح تعدٌل ال
, لٌدت فى ,  412581اٌسال نعٌم دٌاب خلٌفه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  2365, برلم اٌداع ,  06/02/2017
 ( . 2021لسنة  763لٌصبح اضافة نشاط / ادارة مطاعم ) موافمة امنٌة رلم 

, لٌدت فى ,  425341معتز كمال فضل دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 4
, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  22399, برلم اٌداع ,  13/12/2018

لٌصبح انتاج فنً وتوزٌع وتصوٌر سٌنمات وتدرٌب على التمثٌل ) فٌما عدا تورٌد العمالة 
ت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ واالنترنت ( واالمن والحراسة واصدار الصحؾ والمجال

 . 2021لسنة  235موافمة امنٌة رلم 
, لٌدت فى ,  430329دمحم مصطفى على عبدالجواد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 5

, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  12670, برلم اٌداع ,  04/11/2020
 طاعم والكافٌهات .لٌصبح تعدٌل النشاط الً / ادارة الم

, لٌدت  432851مرٌم حامد عبد السالم احمد عسكر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 6



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  13923, برلم اٌداع ,  31/08/2021فى , 
النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح/ انشاء وادارة مراكز التجمٌل )دون اجراء العملٌات 

 ( . .الجراحٌة
, لٌدت فى ,  403855سعٌد رمزى خلٌل ؼطاس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل النشاط  02/12/2021, وفى تارٌخ  15933, برلم اٌداع ,  16/11/2015
 لٌصبح تعدٌل النشاط الى / كوافٌر حرٌمى .

لٌدت فى ,  , 411874سٌؾ الدٌن ٌحى سٌد حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 8
, تم تعدٌل النشاط  02/12/2021, وفى تارٌخ  25284, برلم اٌداع ,  27/12/2016

 لٌصبح اضافه نشاط تجاره الخرده ومخلفات المعادن .
, لٌدت فى ,  418356ولٌد سعٌد زكى عبد الفتاح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 9

, تم تعدٌل النشاط  02/12/2021, وفى تارٌخ  24356, برلم اٌداع ,  12/12/2017
 لٌصبح اضافة نشاط / مستحضرات تجمٌل وادوات تجمٌل .

, لٌدت فى ,  422084احمد دمحم عطٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل النشاط  02/12/2021, وفى تارٌخ  10847, برلم اٌداع ,  11/06/2018

ٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر لٌصبح اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه )ف
 ومستلزماته ( .

, لٌدت فى ,  424239احمد دمحم عبدالعزٌز على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 11
, تم تعدٌل النشاط  02/12/2021, وفى تارٌخ  18727, برلم اٌداع ,  22/10/2018

 لٌصبح حذؾ نشاط / استثمار عمارى .
, لٌدت فى ,  369540راهٌم احمد رفاعً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , احمد اب - 12
, تم تعدٌل النشاط  05/12/2021, وفى تارٌخ  12786, برلم اٌداع ,  03/07/2005

 ( . 19والمجموعه  6من المجموعه  36لٌصبح التصدٌر واالستٌراد )فٌما عدا الفمره 
, لٌدت فى ,  381389فرد سبك لٌده برلم: , عمرو جمال الدٌن دمحم ابراهٌم , تاجر  - 13
, تم تعدٌل النشاط  05/12/2021, وفى تارٌخ  20411, برلم اٌداع ,  17/09/2006

،  6من المجموعة  36لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد فٌما عدا الفمرة 
 فمط . 19والمجموعة 

, لٌدت فى  418036لٌده برلم: , جمال امٌن جمال امٌن ابو العال , تاجر فرد سبك  - 14
, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  22981, برلم اٌداع ,  26/11/2017, 

 النشاط لٌصبح اضافة نشاط استٌراد مستحضرات التجمٌل .
, لٌدت  428679رٌهام معتصم عبداللطٌؾ على تمى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 15

, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  16620,  , برلم اٌداع 26/11/2019فى , 
 النشاط لٌصبح تورٌد مستلزمات االجهزه الطبٌه .

, لٌدت  432027فاٌزه رمضان عبد الشافى رمضان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  7082, برلم اٌداع ,  10/05/2021فى , 

شاط الرئٌسى االخر لٌصبح / نشاط تورٌدات وتصنٌع كابالت النشاط لٌصبح تعدٌل ن
 وبالستٌن .

,  372479معتز جمال الدٌن علً سلٌمان الذاكر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 17
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, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  20780, برلم اٌداع ,  29/10/2005لٌدت فى , 
من  36تٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / االس

 ( . 19والمجموعة  6المجموعة 
, لٌدت فى  402680دمحم لدرى دمحم عبد السالم فهمى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 18

, تم تعدٌل  06/12/2021, وفى تارٌخ  12333, برلم اٌداع ,  14/09/2015, 
طبٌعٌة وعطرٌة ) دون االنترنت (  النشاط لٌصبح اضافة نشاط / تسوٌك نباتات

 واستشارات زراعٌة .
, لٌدت فى ,  405104دمحم حمدى دمحم الدردٌرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 19
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  783, برلم اٌداع ,  14/01/2016

و  6من المجموعة  36مرة لٌصبح تعدٌل النشاط الى / االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الف
 . 19المجموعة 

, لٌدت فى ,  408005وجٌهه كمال رشدى برسوم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 20
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  10431, برلم اٌداع ,  24/05/2016

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتصدٌر وتورٌد مستلزمات طبٌة .
, لٌدت فى ,  409831محب ؼطاس حنا رزق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  17846, برلم اٌداع ,  06/09/2016

 لٌصبح اضافه نشاط / تورٌد حدٌد واسمنت .
, لٌدت فى ,  411244احمد علوانى عبٌد علوانى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 22
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  22887, برلم اٌداع ,  22/11/2016

لٌصبح اضافة نشاط / نمل بضائع ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من جهاز تنظٌم 
 النمل البرى الداخلى والدولى( . .

, لٌدت فى ,  416758احمد دمحم لبٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 23
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  19297, برلم اٌداع ,  28/09/2017

لٌصبح اضافة نشاط / نمل بضائع بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من جهاز تنظٌم 
 النمل الداخلى والدولى .

, لٌدت فى ,  432416دمحم عبد الوهاب دمحم ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  10102, برلم اٌداع ,  28/06/2021

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن 
 والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( وتسوٌك عماري .

, لٌدت فى ,  432576م: , نجالء صالح اسماعٌل حسن , تاجر فرد سبك لٌده برل - 25
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  11507, برلم اٌداع ,  27/07/2021

 لٌصبح اضافة نشاط / التخلٌص الجمركى .
, لٌدت  373751اشرؾ مصطفً مخلوؾ عبد النبً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 26

, تم تعدٌل  07/12/2021ٌخ , وفى تار 24455, برلم اٌداع ,  21/12/2005فى , 
 النشاط لٌصبح اضافه نشاط / تورٌد منسوجات والمشه .

, لٌدت فى ,  403105اٌمن نعٌم سٌد متولى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 27
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  13635, برلم اٌداع ,  12/10/2015
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 .لٌصبح اضافة نشاط/ المماوالت العامة 
, لٌدت فى ,  410313جوزٌؾ رمزى فرج جرجس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 28
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  19552, برلم اٌداع ,  12/10/2016

لٌصبح اضافه نشاط / تسوٌك عماري وتورٌدات عامه ودعاٌه واعالن وتورٌدات وتؽلٌؾ 
وتورٌد العماله  36فى الفمره  6والمجموعه  19وعه المنادٌل الورلٌه )فٌما عدا المجم

واالمن والحراسه واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت بعد 
 ( .20231لسنه  615)موافمه امنبه رلم  -الحصول علً التراخٌص الالزمه ( 

لٌدت فى , ,  419749محمود دمحم علٌوه فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 29
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  3198, برلم اٌداع ,  13/02/2018

لٌصبح اضافة نشاط دعاٌة واعالن الى النشاط االصلً وهو : االستٌراد والتصدٌر 
والتوكٌالت التجارٌه وتجاره وتوزٌع وتسوٌك وتورٌد المالبس واالحذٌه والمفروشات 

من  6والمجموعة  19ا عدا ) المالبس العسكرٌة والمجموعة واالكسسوارات وااللمشة فٌم
( وتورٌد العمالة واالمن والحراسة واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة  36الفمرة 

 والمصاحؾ واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة .
فى ,  , لٌدت 431680نورهان ٌوسؾ دمحم احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 30
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  5732, برلم اٌداع ,  08/04/2021

 لٌصبح اضافه نشاط / تسوٌك عمارى .
, لٌدت فى ,  432536حسن دمحم مسلم علً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 31
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  11223, برلم اٌداع ,  14/07/2021

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العمومٌه .
, لٌدت فى ,  426774احمد مصطفى كمال دمحم ؼنٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 32
, تم تعدٌل النشاط  08/12/2021, وفى تارٌخ  4336, برلم اٌداع ,  12/03/2019

 لٌصبح اضافه نشاط / مماوالت عمومٌه .
, لٌدت فى ,  352212الرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ناصر سٌد عبد  - 33
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  5045, برلم اٌداع ,  25/03/2003

 لٌصبح تعدٌل النشاط / الً تجاره استالس .
, لٌدت فى ,  393677كرٌم دمحم توفٌك دروٌش , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 34
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  13374رلم اٌداع , , ب 26/09/2011

 لٌصبح اضافة نشاط / صٌانة اجهزة كهربائٌة .
, لٌدت فى ,  395928دمحم دمحم سٌد احمد الجندى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 35
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  11402, برلم اٌداع ,  27/08/2012

 صبح اضافه نشاط / صٌانه ماكٌنات الطباعه .لٌ
, لٌدت فى ,  412225كمال حلمى ؼالى للته , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 36
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  984, برلم اٌداع ,  16/01/2017

لمجموعه وا 6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره  -لٌصبح اضافه نشاط 
19. ) 
, لٌدت فى ,  418485احمد حمادة السمنتى صادق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 37
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, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  24870, برلم اٌداع ,  18/12/2017
 لٌصبح اضافة نشاط / مماوالت عامة .

, لٌدت فى ,  424015م: , جمال مكرم عبدهللا ابوالنٌل , تاجر فرد سبك لٌده برل - 38
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  17980, برلم اٌداع ,  11/10/2018

 لٌصبح اضافة نشاط / تصمٌم وتنفٌذ وصٌانه وتشؽٌل محطات الطالة المتجددة الشمسٌة .
, لٌدت فى ,  424680هبه مجدى عبد الشهٌد للٌنى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 39
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  20239, برلم اٌداع ,  13/11/2018

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب انتاج فنً وتمثٌل سٌنمائً )فٌما عدا اصدار الصحؾ 
و المجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت واالمن والحراسه وتورٌد العماله ( بعد 

 ( . 2021لسنه  626) موافمه امنٌه رلم  -زمه الحصول علً التراخٌص الال
, لٌدت فى ,  433559دمحم اكرم عبد المنعم دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 40
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  19299, برلم اٌداع ,  23/11/2021

 ثمٌلة .لٌصبح اضافة نشاط / اٌجار اوناش وكمبروسرات ومولدات ومعدات 
, لٌدت فى ,  336985محمود سعٌد عفٌفً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 41
, تم تعدٌل النشاط  12/12/2021, وفى تارٌخ  2405, برلم اٌداع ,  13/02/2001

لٌصبح تعدٌل النشاط الى / تجارة وتوزٌع وتورٌد وتركٌب وتشؽٌل وصٌانة اجهزة التكٌٌؾ 
 ائٌة ولطع ؼٌارها والدهانات والكابالت والعدد .واالجهزة المنزلٌة والكهرب

, لٌدت فى ,  426198هناء طارق حسن دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 42
, تم تعدٌل النشاط  12/12/2021, وفى تارٌخ  1925, برلم اٌداع ,  30/01/2019

عدا مجاالت الدعاٌة  لٌصبح اضافة نشاط / تورٌد المواد الؽذائٌة والتورٌدات العمومٌه)فٌما
 واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( . .

,  431146احمد عبد الداٌم محمود عبد الرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 43
, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  844, برلم اٌداع ,  21/01/2021لٌدت فى , 

 بح / مكتبة ) دون الطباعة وتصوٌر المستندات ( .النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌص
, لٌدت  311583مإسسه الروبً للتورٌدات العمومٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 44

, تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  2412, برلم اٌداع ,  15/02/1998فى , 
جاالت الدعاٌه واالعالن النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط الً / تورٌدات عمومٌه ) فمٌا عدا م

 والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( .
, لٌدت فى ,  424234حسنى ثابت حسن دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 45
, تم تعدٌل النشاط  13/12/2021, وفى تارٌخ  18720, برلم اٌداع ,  22/10/2018

 19من المجموعة  36عدا الفمرة  لٌصبح اضافة نشاط/ االستٌراد والتصدٌر) فٌما
 ( .6والمجموعة 

, لٌدت فى ,  264799دمحم دمحم سلٌمان زٌدان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 46
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  14795, برلم اٌداع ,  05/12/1990

ونٌة ومستلزماته لٌصبح حذؾ نشاط / االستٌراد وتجارة االجهزة الكهربائٌة وااللكتر
 الكمبٌوتر .

, لٌدت فى ,  377566مجدي الشحات سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 47
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, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  10185, برلم اٌداع ,  21/05/2006
لٌصبح اضافة نشاط / عرض مصنفات سمعٌة وبصرٌة عن طرٌك الدش فٌماعدا خدمات 

 . 2021لسنة  478الحصول على التراخٌص الالزمة موافمة امنٌة رلم  االنترنت بعد
, لٌدت فى ,  395586رشا ناجى مٌخائٌل سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 48
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  15696, برلم اٌداع ,  22/12/2020

 مالبس رٌاضٌة وماٌوهات .لٌصبح تعدٌل النشاط للرئٌسً اآلخر الى / بٌع 
, لٌدت فى ,  412830دمحم جمعه ثابت خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 49
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  3304, برلم اٌداع ,  19/02/2017

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح/ كافٌه .
, لٌدت فى ,  419376رلم: , احمد عبد هللا ٌوسؾ احمد , تاجر فرد سبك لٌده ب - 50
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  1785, برلم اٌداع ,  29/01/2018

 لٌصبح اضافة نشاط/ ورشة تصنٌع اثاث .
, لٌدت  427795اسالم ابراهٌم ابراهٌم عبد الرازق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 51

, تم تعدٌل  15/12/2021وفى تارٌخ ,  9970, برلم اٌداع ,  14/07/2019فى , 
 النشاط لٌصبح اضافة نشاط / بٌع سٌارات لحساب الؽٌر .

, لٌدت  287778مإسسة العادلً للمماوالت العمومٌة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 52
, تم تعدٌل  16/12/2021, وفى تارٌخ  3089, برلم اٌداع ,  28/02/1995فى , 

نشاط الى / المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة فٌما عدا ) تورٌد النشاط لٌصبح تعدٌل ال
الدعاٌة واالعالن ( واعمال الطرق ورصؾ الطرق واعمال البنٌة  -ومستلزماته  -العمالة 

 التحتٌة .
, لٌدت فى ,  413969نهى حارس فتحى خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 53
, تم تعدٌل النشاط  16/12/2021, وفى تارٌخ  7414, برلم اٌداع ,  12/04/2017

 لٌصبح اضافة نشاط تعبٌئة وتؽلٌؾ السكر والمواد الؽذائٌة .
,  414998مإسسة بدر الدٌن للمماوالت العمومٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 54

, تم  16/12/2021, وفى تارٌخ  11100, برلم اٌداع ,  07/06/2017لٌدت فى , 
لنشاط لٌصبح اضافة نشاط / التورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا مجاالت االدعاٌة تعدٌل ا

 واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( .
, لٌدت فى  373261جالل الدٌن عبد البالً دمحم سعد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 55

, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  23064, برلم اٌداع ,  05/12/2005, 
من  36والفمره  19النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح/ االستٌراد فٌما عدا )المجموعه 

 ( والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتورٌد مستلزمات طبٌه .6المجموعه 
, لٌدت فى ,  411429اشرؾ احمد لطفى احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 56
, تم تعدٌل النشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  23563ٌداع , , برلم ا 01/12/2016

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح/ بٌع سٌارات مستعمله بالعموله .
, لٌدت فى ,  431657شرٌؾ شعبان جوده االعصر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 57
النشاط , تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  5462, برلم اٌداع ,  05/04/2021

لٌصبح اضافة نشاط / التسوٌك االلكترونى عدا تورٌد العمالة واالمن والحراسة والكامٌرات 
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 . 2021لسنة 643موافمة امنٌه رلم  0الالسلكٌه بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
, لٌدت فى ,  382526عماد ادم عبد الباسط , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 58
, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  24194برلم اٌداع , ,  15/11/2006

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / سمكري سٌارات .
, لٌدت فى ,  411859هشام احمد السٌد محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 59
, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  22506, برلم اٌداع ,  26/12/2016

تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب رحالت ونمل عمال )بعد الحصول على التراخٌص  لٌصبح
 الالزمة من جهاز تنظٌم النمل البرى والداخلى والدولى( . .

, لٌدت فى ,  415341نبٌل وفمى ممار مكارى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 60
م تعدٌل النشاط , ت 20/12/2021, وفى تارٌخ  12375, برلم اٌداع ,  05/07/2017

مماوالت ونمل للؽٌر وتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه  -لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح 
 واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ( .

, لٌدت فى ,  417523ورشه رمضان للرٌداتٌر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 61
, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  21100, برلم اٌداع ,  02/11/2017

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / اصالح رٌداتٌر سٌارات .
,  372479معتز جمال الدٌن علً سلٌمان الذاكر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 62

, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  20780, برلم اٌداع ,  29/10/2005لٌدت فى , 
 والت وتورٌد ونمل مواد محجرٌة . .تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط / مما

, لٌدت فى ,  395792عاصم ابراهٌم الزاهد ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 63
, تم تعدٌل النشاط  21/12/2021, وفى تارٌخ  10554, برلم اٌداع ,  29/07/2012

والكامٌرات لٌصبح اضافة نشاط / تجارة مستلزمات كمبٌوتر ) فٌماعدا االمن والحراسة 
 . 2020لسنة  396الالسلكٌة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة 

, لٌدت  433773دمحم عبدالوهاب منجود دمحم اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 64
, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  20899, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 

 6من المجموعه  36نشاط / التصدٌر واالستٌراد ) فٌما عدا الفمره  النشاط لٌصبح اضافه
 ( .19والمجموعه 

, لٌدت  326966مإسسه الولٌد للتجاره واالستٌراد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 65
, تم تعدٌل  22/12/2021, وفى تارٌخ  20451, برلم اٌداع ,  02/11/1999فى , 

 لٌصبح / تجاره لطع ؼٌار سٌارات .النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط 
, لٌدت فى ,  361630خالد دمحم صالح الدٌن متولً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 66
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  12402, برلم اٌداع ,  17/07/2004

 لٌصبح اضافه نشاط مماوالت اعمال كهرومٌكانٌكٌه .
, لٌدت فى ,  408806دمحم زكى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , حسنى عبد الرحمن  - 67
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  14087, برلم اٌداع ,  13/07/2016

 لٌصبح اضافة نشاط / تعبئة وتصنٌع مكمالت ؼذائٌة لدى الؽٌر .
لٌدت فى ,  , 423504احمد دمحم دمحم دمحم حسنٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 68
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  16141, برلم اٌداع ,  13/09/2018
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لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت عامة والتورٌدات ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن 
 والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( .

, لٌدت فى ,  428742ساهر دمحم دمحم دروٌش , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 69
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  17142, برلم اٌداع ,  04/12/2019

لٌصبح اضافة نشاط / تورٌد مستلزمات الحاسب فٌما عدا تورٌد العمالة واالمن والحراسة 
بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ) موافمة امنٌة رلم  والكامٌرات الالسلكٌة واالنترنت

 ( . 2021لسنة  257
مإسسه الجعلى للتجدٌد ودهان السٌارات والتورٌدات العمومٌه , تاجر فرد سبك لٌده  - 70

, وفى تارٌخ  19835, برلم اٌداع ,  12/11/2002, لٌدت فى ,  349834برلم: , 
 بح اضافه نشاط / تورٌد لطع ؼٌار السٌارات ., تم تعدٌل النشاط لٌص 23/12/2021
, لٌدت فى ,  422638فرج صابر دٌاب على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 71
, تم تعدٌل النشاط  23/12/2021, وفى تارٌخ  13177, برلم اٌداع ,  22/07/2018

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة مواد ؼذائٌة فمط .
, لٌدت  431770مال عبدالجواد بدوى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , عبدالرحمن ج - 72

, تم تعدٌل  23/12/2021, وفى تارٌخ  4447, برلم اٌداع ,  21/03/2021فى , 
 النشاط لٌصبح اضافة نشاط / ادارة وتشؽٌل المطاعم والكافٌهات .

, لٌدت فى ,  376825نهله دمحم نصر الدٌن عباس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 73
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  8224, برلم اٌداع ,  23/04/2006

تورٌدات مستلزمات كمبٌوتر )فٌما عدا تورٌد العماله والمجموعه  \لٌصبح اضافه نشاط 
واالنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( موافمه  36من الفمره 6والمجموعه  19

 . 2021لسنه  295امنٌه برلم 
, لٌدت فى ,  403532دمحم دمحمعبد اللطٌؾ عارؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 74
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  14916, برلم اٌداع ,  01/11/2015

 لٌصبح مصنع احذٌه .
, , لٌدت فى  341991ٌاسر صبحى دمحم عبده , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 75
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  18284, برلم اٌداع ,  09/10/2001

 لٌصبح الؽاء نشاط / تورٌد االثاث .
, لٌدت فى ,  420244عبد الفتاح دمحم طاهر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 76
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  4810, برلم اٌداع ,  06/03/2018

 لٌصبح اضافة نشاط/ سوبرماركت .
, لٌدت فى ,  433567هند حسٌن حجازى السٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 77
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  19378, برلم اٌداع ,  24/11/2021

 لٌصبح تعدٌل النشاط الى / تجارة المواد الؽذائٌة جملة ولطاعً .
, لٌدت فى ,  423054واصؾ ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , فٌفى رفعت  - 78
, تم تعدٌل النشاط  28/12/2021, وفى تارٌخ  14643, برلم اٌداع ,  14/08/2018

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عامه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن 
 والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( .
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, لٌدت فى ,  433559دمحم اكرم عبد المنعم دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 79
, تم تعدٌل النشاط  28/12/2021, وفى تارٌخ  19299, برلم اٌداع ,  23/11/2021

لٌصبح اضافه نشاط / تورٌد لطع ؼٌار السٌارات والمعدات الثمٌله وصٌانه السٌارات 
 والمعدات الثمٌله .

, لٌدت فى ,  379004ب احمد عبد الملن حافظ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , اٌها - 80
, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021, وفى تارٌخ  13642, برلم اٌداع ,  26/06/2006

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / التوكٌالت التجارٌة و خدمات رجال االعمال ووساطة 
ن ( وعاللات عامة واستشارات وذلن دون بالعمولة ) دون العمارٌة ودون اعمال البنو

 مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة .
, لٌدت فى ,  403031رمضان بكر عبد الفتاح فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 81
, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021, وفى تارٌخ  13439, برلم اٌداع ,  08/10/2015

لٌصبح اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌة ) فٌماعدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر 
 ومستلزماته ودون تورٌد العمالة ( ومماوالت عامة .

, لٌدت فى ,  422355عماد فتحى فوزى لبٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 82
, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021, وفى تارٌخ  11883, برلم اٌداع ,  04/07/2018

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح بمالة شاملة .
 423825عربى عبد الرحمن طنطاوى عبد الرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 83

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  17299, برلم اٌداع ,  01/10/2018, لٌدت فى , 
مٌة ومالبس االمن الخاصة وبٌع تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمو

لحوم مجمدة ومواد ؼذائٌة وزنكوؼراؾ واكسسوار عسكرٌة ) فٌماعدا تورٌد العمالة 
موافمة  -واصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

 . 2021لسنة  745امنٌة رلم 
, لٌدت فى ,  372691اسامه زكرٌا عامر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 84
, تم تعدٌل النشاط  30/12/2021, وفى تارٌخ  21385, برلم اٌداع ,  12/11/2005

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / توزٌع منتجات االجبان وتصنٌعها لدى الؽٌر .
, لٌدت فى ,  407436محمود عبدالمجٌد امام على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 85
, تم تعدٌل النشاط  30/12/2021, وفى تارٌخ  8550م اٌداع , , برل 26/04/2016

 لٌصبح تعدٌل النشاط الى نمل عمال داخلٌة .
, لٌدت فى ,  423769محمود فتحى دمحم عبدالممصود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 86
, تم تعدٌل النشاط  30/12/2021, وفى تارٌخ  17076, برلم اٌداع ,  26/09/2018

 اضافة نشاط / تصنٌع مالبس جاهزة لدى الؽٌر ) دون الزي العسكري ( . لٌصبح
, لٌدت فى ,  427024عماد دمحم احمد فإاد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 87
, تم تعدٌل النشاط  30/12/2021, وفى تارٌخ  5756, برلم اٌداع ,  03/04/2019

 لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / مركز خدمه سٌارات .
,  430176نها منصور عبد الوهاب عبد المجٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 88

, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  10799, برلم اٌداع ,  01/10/2020لٌدت فى , 
 تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع ادوات منزلٌه .
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_____________________________________ 
 نونىالكٌان الما

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة التجارٌة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
 10127, برلم اٌداع  28/06/2010 , وتم اٌداعه بتارٌخ 390452, الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : الؽاء السمة التجارٌة .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة التجارٌة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

 7697, برلم اٌداع  19/04/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  414063, الممٌدة برلم لٌد , 
 ( . Part slinkالى : بارتسلٌنن ) 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة التجارٌة  12:00:00 01/12/2021تارٌخ : ,  فى - 3
 22399, برلم اٌداع  13/12/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  425341, الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : روتٌنج برودكشن .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة التجارٌة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4
 12670, برلم اٌداع  04/11/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  430329الممٌدة برلم لٌد , , 

 الى : البارون الدارة المطاعم والكافٌهات .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة التجارٌة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 5

 13923برلم اٌداع  , 31/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  432851, الممٌدة برلم لٌد , 
 . MIRROR CLINICالى : مٌرور كلٌنن 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 02/12/2021فى تارٌخ : ,  - 6
 18317, برلم اٌداع  08/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  433440الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : احمد عبد الرحمن عباده السٌد رجب .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 05/12/2021تارٌخ : , فى  - 7

 12786, برلم اٌداع  03/07/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  369540الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : احمد ابراهٌم احمد رفاعً .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة التجارٌة  12:00:00 05/12/2021فى تارٌخ : ,  - 8
 16620, برلم اٌداع  26/11/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  428679, الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : اسبٌكو لالجهزه الطبٌه .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة التجارٌة  12:00:00 05/12/2021فى تارٌخ : ,  - 9

 19275ع , برلم اٌدا 22/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  433556, الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : الفا للتجارة والتورٌدات العمومٌة .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 10
, برلم اٌداع  14/01/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  405104التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 . the bridgeالى : الجسر  783
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 11
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, برلم اٌداع  28/06/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  432416التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 . patriaالى : باترٌا  10102

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 12
, برلم اٌداع  21/12/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  373751, الممٌدة برلم لٌد , التجارٌة 
 الى : ولكر للمنسوجات وااللمشه . 24455

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 13
ٌداع , برلم ا 27/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  424950التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : ذا مون النجج . 21155
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 14

, برلم اٌداع  14/07/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  432536التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 . H.m for puplic suppliesالى : اتش ام للتورٌدات العمومٌه  11223

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 08/12/2021تارٌخ : ,  فى - 15
, برلم اٌداع  27/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  424950التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : ذا مون النج . 21155
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 09/12/2021فى تارٌخ : ,  - 16

, برلم اٌداع  13/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  424680برلم لٌد ,  التجارٌة , الممٌدة
 الى : برنا مٌدٌا برودكشن . 20239

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 09/12/2021فى تارٌخ : ,  - 17
, برلم اٌداع  20/02/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  429261التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 : ممهى الجزٌره .الى  2786
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 09/12/2021فى تارٌخ : ,  - 18

, برلم اٌداع  06/01/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  431045التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : مإسسة السامى للمماوالت . 28
بتعدٌل , السمة  ص , تم التؤشٌر 12:00:00 09/12/2021فى تارٌخ : ,  - 19

, برلم اٌداع  02/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  433656التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : مإسسه تً بً سً لتورٌد وتصمٌم اللوحات التعلٌمٌه . 19953

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى  12:00:00 12/12/2021فى تارٌخ : ,  - 20
 1265, برلم اٌداع  21/01/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  405253 , الممٌدة برلم لٌد ,

 الى : مإسسة االلفى للتجارة والتوزٌع .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى  12:00:00 13/12/2021فى تارٌخ : ,  - 21

 2412, برلم اٌداع  15/02/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  311583, الممٌدة برلم لٌد , 
 مإسسه الروبً للتورٌدات العمومٌه .الى : 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 13/12/2021فى تارٌخ : ,  - 22
, برلم اٌداع  15/02/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  311583التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : الؽاء السمه التجارٌه . 2412
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 23

, برلم اٌداع  05/12/1990, وتم اٌداعه بتارٌخ  264799التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
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 الى : المصرٌة للحلوٌات الشرلٌة واالٌس كرٌم . 14795
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 24

, برلم اٌداع  22/12/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  395586ٌدة برلم لٌد , التجارٌة , المم
 . mayo shopالى : ماٌو شوب  15696

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 25
, برلم اٌداع  19/02/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  412830التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 لى : كافٌه السمسمٌه .ا 3304
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى  12:00:00 16/12/2021فى تارٌخ : ,  - 26

 3089, برلم اٌداع  28/02/1995, وتم اٌداعه بتارٌخ  287778, الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : مإسسة العادلً للمماوالت العمومٌة .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 27
, برلم اٌداع  05/12/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  373261التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 لالستٌراد والتصدٌر . HEALTH CARE FIRSTالى : هٌلث كٌرفرست  23064
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 28

, برلم اٌداع  13/07/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  415473التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 . panixالى : بانٌكس  13007

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 29
, برلم اٌداع  30/12/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  425613التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 . E.R.M -الى : اي ار ام  23407
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 30

, برلم اٌداع  13/12/2009, وتم اٌداعه بتارٌخ  389423ٌة , الممٌدة برلم لٌد , التجار
 GLOBAL Trading forالى : جلوبال ترٌدنج لالستٌراد والتصدٌر  18452

import and export . 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 21/12/2021فى تارٌخ : ,  - 31

, برلم اٌداع  29/07/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  395792,  التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد
 الى : رون لمستلزمات الكمبٌوتر . 10554

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 21/12/2021فى تارٌخ : ,  - 32
, برلم اٌداع  16/11/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  403842التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 لكابتن اى جى بى اٌه .الى : ا 15908
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 21/12/2021فى تارٌخ : ,  - 33

, برلم اٌداع  16/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  433773التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : الجونه لالستٌراد والتصدٌر . 20899

تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  ص , 12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 34
, برلم اٌداع  02/11/1999, وتم اٌداعه بتارٌخ  326966التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : زهره باسوس لمطع ؼٌار السٌارات . 20451
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 35

, برلم اٌداع  13/09/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  423504التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
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 الى : نومٌدز للمماوالت العامة والتورٌدات . 16141
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 36

, برلم اٌداع  25/03/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  431809التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 : طفره للنشر والتوزٌع .الى  4764

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 23/12/2021فى تارٌخ : ,  - 37
, برلم اٌداع  22/07/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  422638التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : المإسسة العالمٌة لتجارة المواد الؽذائٌة . 13177
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 38

, برلم اٌداع  01/11/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  403532التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : مصنع ام بوب لتصنٌع االحذٌه . 14916

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 39
, برلم اٌداع  09/10/2001, وتم اٌداعه بتارٌخ  341991لم لٌد , التجارٌة , الممٌدة بر

 الى : الرحمه لتعبئه وتورٌد المواد الؽذائٌه والتورٌدات . 18284
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 40

, برلم اٌداع  28/06/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  379095التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : مكه المتحده للمماوالت العمومٌة . 13892

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 41
, برلم اٌداع  06/09/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  409829, الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : صٌدلٌة بٌتر درؼام . 409829
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 42

, برلم اٌداع  02/01/2011, وتم اٌداعه بتارٌخ  394284التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 . first oiLالى : فرست اوٌل  94
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 43

, برلم اٌداع  05/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  426300, الممٌدة برلم لٌد ,  التجارٌة
 الى : مؤكوالت الفالح . 2267

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 44
, برلم اٌداع  24/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  432799التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : الصهٌب للتورٌدات العمومٌه وخدمات النمل . 13370
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 29/12/2021فى تارٌخ : ,  - 45

, برلم اٌداع  26/01/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  374515التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 المتكاملة .الى : تعدٌل السمة التجارٌة الى توب تن لالنظمة  1473

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 29/12/2021فى تارٌخ : ,  - 46
, برلم اٌداع  26/06/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  379004التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 . Egypt Conciergeالى : اٌجٌبت كونسٌرج  13642
التؤشٌر بتعدٌل , السمة ص , تم  12:00:00 29/12/2021فى تارٌخ : ,  - 47

, برلم اٌداع  09/08/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  432692التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : سبٌد بظ . 12410
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ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى  12:00:00 30/12/2021فى تارٌخ : ,  - 48
 10010, برلم اٌداع  17/05/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  377496, الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : هوٌده عبدالحمٌد خبٌرى رحٌم .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 30/12/2021فى تارٌخ : ,  - 49

, برلم اٌداع  15/02/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  405784التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 
 بٌوتً سنتر . OLGAالى : اولجا  2919

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 30/12/2021تارٌخ : ,  فى - 50
, برلم اٌداع  26/04/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  407436التجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : المصرٌة الخلٌجٌة لتمل العمال . 8550
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , السمة  12:00:00 30/12/2021فى تارٌخ : ,  - 51

, برلم اٌداع  22/10/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  424234تجارٌة , الممٌدة برلم لٌد , ال
 الى : المإسسة االوروبٌة لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌة . 18720

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم اٌداعه  326423كامل االهلٌة , الممٌد برلم لٌد , -تاجر هشام كمال اسحاق , - 1

بـ :  12/10/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  18860, برلم اٌداع  12/10/1999بتارٌخ 
 تصحٌح اسم صاحب الشؤن لٌصبح هشام كمال اسحك جرجس طبما بضمان الرلم المومً .

, وتم  343563برلم لٌد ,  مصطفى احمد عبدالمادر نصر , وكٌل مفوض , الممٌد - 2
بـ  08/01/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  116, برلم اٌداع  08/01/2002اٌداعه بتارٌخ 

. : 
,  402680دمحم دمحم لدري دمحم عبد السالم فهمً , وكٌل مفوض , الممٌد برلم لٌد ,  - 3

تم التؤشٌر فى تارٌخ  12333, برلم اٌداع  14/09/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 14/09/2015

, وتم  413895كامل االهلٌة , الممٌد برلم لٌد , -احمد دمحم مصطفى برؼش , تاجر - 4
 11/04/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  7165, برلم اٌداع  11/04/2017اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تصحٌح الخطا الوارد بالسجل التجارى بتعدٌل تارٌخ المٌالد طبمؤً للرلم المومى .
, وتم اٌداعه  433509تٌسٌر عادل خلٌل الجبور , وكٌل مفوض , الممٌد برلم لٌد ,  - 5

 بـ : . 17/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  18924, برلم اٌداع  17/11/2021بتارٌخ 
,  433440كامل االهلٌة , الممٌد برلم لٌد , -احمد عبد الرحمن السٌد رجب , تاجر - 6

تم التؤشٌر فى تارٌخ  18317, برلم اٌداع  08/11/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تصحٌح الخطؤ الوارد بشؤن االسم طبماً للرلم المومى لٌصبح/ احمد  02/12/2021

 عبد الرحمن عباده السٌد رجب .
,  377496كامل االهلٌة , الممٌد برلم لٌد , -هوٌدة عبدالحمٌد خبٌري رحٌم , تاجر - 7

تم التؤشٌر فى تارٌخ  10010, برلم اٌداع  17/05/2006وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تم تصحٌح الخطؤ الوارد باسم صاحب الشؤن طبما للرلم المومى . 30/12/2021
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_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى شركات

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  195347طارق مصطفً حمزه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
شطب  -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  5368, برلم اٌداع ,  08/04/1979

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة .
,  365723ل ابراهٌم عاشور وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , طارق اسماعٌ - 2

, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  1836, برلم اٌداع ,  01/02/2005لٌدت فى , 
 شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن ٌمحى المٌد . -
, لٌدت فى ,  408192مرلس انسى داود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

شطب  -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  11137, برلم اٌداع ,  02/06/2016
 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن ٌمحى المٌد .

فاٌزه زكً تادرس وشركاها ) ورثه المرحوم عٌاد عبدالمالن تادرس ( , شركة سبك  - 4
وفى تارٌخ  , 8503, برلم اٌداع ,  13/06/1984, لٌدت فى ,  232046لٌدها برلم: , 

شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى  -, تم محو  02/12/2021
 المٌد .

, لٌدت فى ,  375764بٌشوى ادوار نصحى وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  5025, برلم اٌداع ,  14/03/2006

 ٌمحى المٌد . السجل فسخ الشركة وكل شرٌن
,  397078احمد نعٌم ابراهٌم عفٌفى وشركاه ) اتٌكو ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  3743, برلم اٌداع ,  21/03/2013لٌدت فى , 
شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحً لٌد الشركه من  -

 ري .السجل التجا
, لٌدت فى ,  337461انور وهٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

شطب  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  3801, برلم اٌداع ,  13/03/2001
 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌكط حمولة ٌمحى المٌد .

 426729لٌدها برلم: , ابراهٌم دمحم ابوالعطا عبدهللا الدسولى و شرٌكه , شركة سبك  - 8
, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  4080, برلم اٌداع ,  10/03/2019, لٌدت فى , 

 شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد . -محو 
, لٌدت فى ,  420830عبد المإمن منٌر احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

شطب  -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  6552 , برلم اٌداع , 01/04/2018
 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد .

, لٌدت فى ,  302778شركه مدحت مٌشٌل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  4633, برلم اٌداع ,  12/03/1997
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 واستلم كل شرٌن كافة حمولة ٌمحى المٌد الشركه من السجل التجارى .السجل فسخ الشركة 
, لٌدت فى ,  302778شركه بٌلون للتجاره والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  4633, برلم اٌداع ,  12/03/1997

 ٌمحى المٌد الشركه من السجل التجارى .السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة 
, لٌدت فى ,  354527اٌمن ممدوح وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  12460, برلم اٌداع ,  26/07/2003

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد .
, لٌدت فى ,  415721, شركة سبك لٌدها برلم: ,  مٌنا نبٌه عزٌز و شرٌكه - 13
شطب  -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  14063, برلم اٌداع ,  31/07/2017

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل 
 التجارى .

سٌد محمود احمد دمحم وشركاه ( ,  اوالد محمود البربرى لتجارة الحداٌد والتورٌدات ) - 14
 6273, برلم اٌداع ,  16/05/1990, لٌدت فى ,  262224شركة سبك لٌدها برلم: , 

شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ 
 حمولة ٌمحى المٌد .

, لٌدت فى ,  427462دمحم اسماعٌل صبرى وشرٌكاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  7926, برلم اٌداع ,  16/05/2019

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة ٌمحى المٌد .
, لٌدت فى ,  430200هٌثم دمحم و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  10999, برلم اٌداع ,  06/10/2020

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد .
, لٌدت فى ,  430984عماد رٌاض شكرهللا وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
شطب  -, تم محو  08/12/2021, وفى تارٌخ  16347, برلم اٌداع ,  31/12/2020

ن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌ
 التجارى .

شركه افرست للمماوالت ) عمر عبدالعزٌز احمد وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم:  - 18
, وفى تارٌخ  16670, برلم اٌداع ,  23/12/1992, لٌدت فى ,  275286, 

شرٌن كافة حموله شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل  -, تم محو  09/12/2021
 وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى .

 329855مخبز االمل ) احمد سالم رضوان وشرٌكه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  4443, برلم اٌداع ,  07/03/2000, لٌدت فى , 

موله وبذلن ٌمحى لٌد شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة ح -محو 
 الشركة من السجل التجارى .

 362209كافترٌا االندلس السٌد برهام سلٌمان وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20
, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  14115, برلم اٌداع ,  14/08/2004, لٌدت فى , 

بذلن ٌمحى المٌد من شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله و -محو 
 السجل التجارى .
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,  394169شركه عمر كفافى وحمزة عزام وشركاهم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  17145, برلم اٌداع ,  15/12/2011لٌدت فى , 

 شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد . -محو 
, لٌدت فى ,  394788خفاجة وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: , احمد  - 22
شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  2847, برلم اٌداع ,  21/02/2012

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد .
, لٌدت فى ,  393287لٌلى فتوح وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  9839, برلم اٌداع ,  05/07/2011

 السجل افسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة ٌمحى المٌد .
,  399297شرٌن فتحى مهدى عبد الفتاح وشركاإها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24

, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  8673, برلم اٌداع ,  10/07/2014لٌدت فى , 
شطب السجل تم فسخ الشركه و استلم كل شرٌن كافه حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من  -

 السجل التجارى .
, لٌدت فى ,  422692شركه باسم سعد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  13370, برلم اٌداع ,  24/07/2018

لشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل السجل تم فسخ ا
 التجارى .

عبدالخالك عبدالمنعم وجمال عبدالمنعم وشرٌكهم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
, وفى تارٌخ  8386, برلم اٌداع ,  17/05/1999, لٌدت فى ,  322582

واستلم كل شرٌن كافة حموله  شطب السجل تم فسخ الشركة -, تم محو  13/12/2021
 وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى .

, لٌدت فى ,  362521ولٌد على وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  15025, برلم اٌداع ,  28/08/2004

ٌمحى لٌد الشركة من السجل  السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن
 التجارى .

, لٌدت فى ,  395787ماجد البٌر صبحى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  10504, برلم اٌداع ,  26/07/2012

التجارى السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 
. 

, لٌدت فى ,  417948هبه ٌوسؾ لرنى وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  22681, برلم اٌداع ,  21/11/2017

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة .
, لٌدت فى  429476اٌمن محمود احمد فراج وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30

شطب  -, تم محو  13/12/2021, وفى تارٌخ  4912, برلم اٌداع ,  01/06/2020, 
السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحً لٌد الشركه من السجل 

 التجاري الماهره .
 , لٌدت فى , 250729رشدى عزمى ارتٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31
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شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  2993, برلم اٌداع ,  22/02/1988
 -المنطمة الصناعٌة االولى  13013بلون  11السجل تعدٌل العنوان لٌصبح / المطعة رلم 

 محافظة الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو السجل التجارى من مكتب الماهرة الممٌز . -مدٌنة العبور
, لٌدت فى ,  379129رٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: , سعد ناجح حلٌم وش - 32
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  13969, برلم اٌداع ,  29/06/2006

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل 
 التجارى .

, لٌدت فى ,  428445ها برلم: , دمحم دمحم صالح الدٌن وشرٌكه , شركة سبك لٌد - 33
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  14782, برلم اٌداع ,  22/10/2019

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة واستلم كافة حمولة .
, لٌدت  246730مدحت محمود كامل عطٌفه وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 34

 -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  7725برلم اٌداع ,  , 04/05/1987فى , 
شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله ولذلن ٌمحى المٌد من السجل 

 التجارى .
, لٌدت  322958عالء الدٌن وشركاه الٌمامه للتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 35

 -, تم محو  16/12/2021وفى تارٌخ  , 9347, برلم اٌداع ,  29/05/1999فى , 
 شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد .

, لٌدت فى ,  412665دمحم احمد حسٌن مهنا وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 36
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  2661, برلم اٌداع ,  09/02/2017

 لم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد .السجل فسخ الشركة واست
, لٌدت فى ,  428101عمر طوٌل و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 37
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  12181, برلم اٌداع ,  09/09/2019

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة ٌمحى المٌد .
ٌر و التوكٌالت التجارٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , االشراؾ لالستٌراد و التصد - 38

, وفى تارٌخ  12181, برلم اٌداع ,  09/09/2019, لٌدت فى ,  428101
شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة  -, تم محو  16/12/2021

 ٌمحى المٌد .
, لٌدت فى ,  250885نادٌه رٌاض سٌد وشركائها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39
شطب  -, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  3516, برلم اٌداع ,  02/03/1988

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل 
 التجاري .

, لٌدت فى ,  374057تامر دمحم دمحم احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
شطب  -, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  219, برلم اٌداع ,  03/01/2006

السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل 
 التجارى .

,  426631حسام الدٌن ابراهٌم عبدالسالم و شرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  3428برلم اٌداع ,  , 19/02/2019لٌدت فى , 
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 شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله . -
نبٌل مٌخائٌل رفله وشرٌكه نبٌه اسكندر جرجس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 42

, وفى تارٌخ  13927, برلم اٌداع ,  02/10/1979, لٌدت فى ,  198786
شطب السجل امر محو فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة  -م محو , ت 20/12/2021

 ٌمحى المٌد .
شركة السالب للتجارة واالستٌراد مهندس عبد العزٌز السالب , شركة سبك لٌدها  - 43

, وفى تارٌخ  3362, برلم اٌداع ,  27/02/2007, لٌدت فى ,  384113برلم: , 
شارع حبٌب  56ء الفرع الكائن بالماهره شطب السجل الؽا -, تم محو  20/12/2021

 شلبى بالفجاله . الدور االرضى .
, لٌدت  346415شركه دمحم ٌوسؾ دمحم ؼندر وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44

 -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  9389, برلم اٌداع ,  03/06/2002فى , 
 ة ٌمحى المٌد .شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمول

,  431529احمد جمال الدٌن عبدالعلٌم السٌد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45
, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  3412, برلم اٌداع ,  03/03/2021لٌدت فى , 

شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من  -
 رى .السجل التجا

, لٌدت فى ,  280824اشرؾ السٌد حنفً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 46
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  305, برلم اٌداع ,  05/01/1994

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 
. 

, لٌدت  280824وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , اشرؾ السٌد حنفً عوض  - 47
 -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  8211, برلم اٌداع ,  23/05/1995فى , 

 شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة .
, لٌدت فى ,  302781مجدي عبدالحمٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 48
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  4646,  , برلم اٌداع 12/03/1997

 السجل امر محو بموجب حكم المحكمة بانتهاء اجراءات التصفٌة وحل الشركة .
, لٌدت فى ,  302781دؼش للمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 49
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  4646, برلم اٌداع ,  12/03/1997

 مر محو بموجب حكم المحكمة بانتهاء اجراءات التصفٌة وحل الشركة .السجل ا
, لٌدت فى ,  349433دمحم علً البكري وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  18573, برلم اٌداع ,  23/10/2002

ن ٌمحى لٌد الشركة من السجل السجل تم فسخ الشركة وأستلم كل شرٌن كافة حموله وبذل
 التجاري .

, لٌدت فى ,  366505محمود عواد و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 51
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  4117, برلم اٌداع ,  05/03/2005

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 
. 
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 25/10/1998, لٌدت فى ,  317729فٌلٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 52
شطب السجل تم فسخ  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  19103, برلم اٌداع , 

الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحً لٌد الشركه من السجل التجاري الماهره 
. 

, لٌدت فى ,  393283وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  تامر امٌن رزق هللا - 53
شطب  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  9794, برلم اٌداع ,  05/07/2011

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة ٌمحى المٌد .
, لٌدت فى ,  401687دمحم محمود دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 54
شطب  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  5994, برلم اٌداع ,  28/04/2015

السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من السجل 
 التجارى .

, لٌدت فى ,  217643عاطؾ وكمٌل كمال , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 55
شطب  -, تم محو  26/12/2021خ , وفى تارٌ 5548, برلم اٌداع ,  17/03/1982

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة .
, لٌدت فى  408669مهندس خالد اسماعٌل دمحم وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 56

 -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  13610, برلم اٌداع ,  03/07/2016, 
رٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من شطب السجل تم فسخ الشركة واستلن كل ش

 السجل التجارى .
, لٌدت فى ,  277079شركه ؼطاس لطفً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 57
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  6017, برلم اٌداع ,  08/05/1993

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة .
, لٌدت فى ,  430395سالم نموال وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , باسم نبٌل  - 58
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  11826, برلم اٌداع ,  20/10/2020

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة .
, لٌدت فى ,  375424جورج عزت وشركاءه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 59
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  4100م اٌداع , , برل 05/03/2006

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 
. 

, لٌدت فى ,  366445شركه الشاعر لتجاره الورق , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 60
شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  3939, برلم اٌداع ,  01/03/2005

 السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حمولة ٌمحى المٌد .
, لٌدت فى ,  411847دمحم سعٌد ابو المجد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 61
شطب  -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  25149, برلم اٌداع ,  25/02/2016

 مولة ٌمحى المٌد .السجل فسخ الشركة واستلم كل شرٌن ح
, لٌدت  182189احمد دمحم على ابو العطا و شركاءه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 62

 -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  7301, برلم اٌداع ,  05/05/1977فى , 
 شطب السجل امر محمو لترن التجارة .
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, لٌدت فى  353071رلم: , مصطفً فتح هللا ابو زٌد وشركاة , شركة سبك لٌدها ب - 63
شطب  -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  7891, برلم اٌداع ,  12/05/2003, 

 السجل امر محو لترن التجارة .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  308427, دمحم دسولً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم:  - 1
, تم تعدٌل رأس  01/12/2021, وفى تارٌخ  20219, برلم اٌداع ,  14/10/1997

 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  366482طارق احمد احمد دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل رأس  01/12/2021, وفى تارٌخ  4056, برلم اٌداع ,  02/03/2005
 . 16000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  391911اٌمن دمحم عبدالحمٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تعدٌل رأس  02/12/2021, وفى تارٌخ  19662, برلم اٌداع ,  29/12/2010

 . 500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
وشرٌكه محروس بٌومى ابراهٌم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  دمحم على عبدالسالم - 4

, وفى تارٌخ  18335, برلم اٌداع ,  20/09/2016, لٌدت فى ,  409961
 . 200000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  05/12/2021

, لٌدت فى ,  316496مإمن دمحم عبدالخالك وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  15590, برلم اٌداع ,  06/09/1998

 . 1000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  351457عماد لبٌب ٌوسؾ و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  2487, برلم اٌداع ,  08/02/2003
 . 18000000.000لٌصبح رأس مالها المال 

, لٌدت فى ,  429338ولٌد محمود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7
, تم تعدٌل رأس  06/12/2021, وفى تارٌخ  3221, برلم اٌداع ,  03/03/2020

 . 2000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى  323071م: , شركة طارق ٌوسؾ وحسام فكرى , شركة سبك لٌدها برل - 8
, تم تعدٌل رأس  07/12/2021, وفى تارٌخ  9655, برلم اٌداع ,  01/06/1999, 

 . 450000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  397666ؼنٌم احمد ؼنٌم و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, تم تعدٌل رأس  07/12/2021, وفى تارٌخ  9318, برلم اٌداع ,  25/08/2013
 . 300000000.000المال لٌصبح رأس مالها 

,  401315شركة دٌون راٌدر ) كرٌم حسام وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  3359, برلم اٌداع ,  08/03/2015لٌدت فى , 

 . 200000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 
كز الكرنن لالشعة والتحالٌل ) اشرؾ البٌرت وشركاة ( , شركة سبك لٌدها برلم: مر - 11
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, وفى تارٌخ  10080, برلم اٌداع ,  29/07/2015, لٌدت فى ,  402247, 
 . 12000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  07/12/2021
 394865سبك لٌدها برلم: ,  سولٌد للتوكٌالت التجارٌه سٌد سالم وشرٌكته , شركة - 12

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  3395, برلم اٌداع ,  29/02/2012, لٌدت فى , 
 . 100000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  355743سامً سلٌمان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  16119, برلم اٌداع ,  24/09/2003

 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  429943اسامة طلعت شعبان دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  8547, برلم اٌداع ,  25/08/2020

 . 1000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  431533نرمٌن صالح دمحم وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  3446, برلم اٌداع ,  03/03/2021

 . 500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  412336صفوت فإاد حنا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل رأس  12/12/2021, وفى تارٌخ  1430برلم اٌداع ,  , 22/01/2017

 . 150000.000المال لٌصبح رأس مالها 
ورثه مصطفى السالب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -شركه السالب للتجارة  - 17

, وفى تارٌخ  7325, برلم اٌداع ,  24/05/1995, لٌدت فى ,  289151
 . 100000000.000ل لٌصبح رأس مالها , تم تعدٌل رأس الما 13/12/2021
,  365360ممدوح دمحم عبدالممصود كساب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18

, تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  769, برلم اٌداع ,  11/01/2005لٌدت فى , 
 . 2000000.000رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  432436شركة سبك لٌدها برلم: , سمٌر دمحم رشاد وشرٌكه ,  - 19
, تم تعدٌل رأس  13/12/2021, وفى تارٌخ  10231, برلم اٌداع ,  29/06/2021

 . 25000.000المال لٌصبح رأس مالها 
,  316434شركه فتحً خلٌفه فاٌز عفارة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20

, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  15419 , برلم اٌداع , 02/09/1998لٌدت فى , 
 . 10000000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  316434شركه الجبل لالجهزه الطبٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل رأس  15/12/2021, وفى تارٌخ  15419, برلم اٌداع ,  02/09/1998

 . 10000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  431904شركه الشوكى لالنشاءات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22
, تم تعدٌل رأس  15/12/2021, وفى تارٌخ  6411, برلم اٌداع ,  21/04/2021

 . 500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
كة سبك (دمحم لمعى وشركاه , شرE.C.Tالشركه المصرٌه لالنشاءات والتجاره ) - 23

, وفى تارٌخ  1537, برلم اٌداع ,  01/02/1993, لٌدت فى ,  275866لٌدها برلم: , 
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 . 2500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  16/12/2021
, لٌدت فى  428819احمد خٌرى عبد الؽفار وشركاءه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24

, تم تعدٌل رأس  16/12/2021, وفى تارٌخ  17809, برلم اٌداع ,  17/12/2019, 
 . 100000.000المال لٌصبح رأس مالها 

شركه النور مصر للتجاره و التسوٌك . ضٌاء عبد هللا حسٌن الكٌالنً و شركاه ,  - 25
 9891, برلم اٌداع ,  04/08/1991, لٌدت فى ,  268065شركة سبك لٌدها برلم: , 

 . 520000.000عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها , تم ت 19/12/2021, وفى تارٌخ 
, لٌدت فى ,  316812تاج الدٌن جودة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
, تم تعدٌل رأس  19/12/2021, وفى تارٌخ  16526, برلم اٌداع ,  20/09/1998

 . 1500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  252062شركة سبك لٌدها برلم: ,  فٌكتور اسحك سدره وشرٌكته , - 27
, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  7641, برلم اٌداع ,  02/06/1988

 . 500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى  374329شركه الدٌب للزٌوت والشحومات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28

, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  928, برلم اٌداع ,  19/01/2006, 
 . 3000000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت  413892اوالد رجب لتجاره الخضار والفاكهه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  7162, برلم اٌداع ,  10/04/2017فى , 

 . 500000.000رأس المال لٌصبح رأس مالها 
,  375205عماد حمدى وشرٌكه عبدالحمٌد حمدى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30

, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  3492, برلم اٌداع ,  23/02/2006لٌدت فى , 
 . 10000000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

لٌدت فى , ,  323098نبٌل محمود وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31
, تم تعدٌل رأس  26/12/2021, وفى تارٌخ  9712, برلم اٌداع ,  01/06/1999

 . 15000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  323098نبٌل محمود وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 32
, تم تعدٌل رأس  26/12/2021, وفى تارٌخ  9712, برلم اٌداع ,  01/06/1999

 . 15000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  399022دمحم جمال وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
, تم تعدٌل رأس  26/12/2021, وفى تارٌخ  6538, برلم اٌداع ,  22/05/2014

 . 500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت  389837لٌدها برلم: , هشام مصطفى عبد العزٌز وشركاه , شركة سبك  - 34

, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  3689, برلم اٌداع ,  08/03/2010فى , 
 . 40000.000رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  429288ادوارد شحاته عبدهللا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 35
, تم تعدٌل رأس  27/12/2021خ , وفى تارٌ 2948, برلم اٌداع ,  24/02/2020

 . 50000.000المال لٌصبح رأس مالها 
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, لٌدت فى ,  168517شركه اللٌثً فٌلم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 36
, تم تعدٌل رأس المال  28/12/2021, وفى تارٌخ  917, برلم اٌداع ,  28/01/1975

 . 100000.000لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  429073وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , وائل احمد السٌد  - 37
, تم تعدٌل رأس  28/12/2021, وفى تارٌخ  1208, برلم اٌداع ,  22/01/2020

 . 24000.000المال لٌصبح رأس مالها 
ورثة عٌاد عطٌة سمعان عنهم ) عماد عٌاد / كرٌم عٌاد ( , شركة سبك لٌدها برلم:  - 38

, وفى تارٌخ  15357, برلم اٌداع ,  02/09/1998 , لٌدت فى , 316405, 
 . 10000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  29/12/2021
االسراء لالضاءه الحدٌثه السٌد عبدهللا اللٌثى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39

, وفى تارٌخ  2453, برلم اٌداع ,  09/02/2002, لٌدت فى ,  344186
 . 100000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  29/12/2021
, لٌدت فى ,  351600صموٌل حلمى وهبه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
, تم تعدٌل رأس  29/12/2021, وفى تارٌخ  2950, برلم اٌداع ,  22/02/2003

 . 100000.000المال لٌصبح رأس مالها 
س اسالم زكى واحمد عبدالعزٌز , شركة سبك لٌدها برلم: , سكاى فرٌت سٌرفٌ - 41

, وفى تارٌخ  7227, برلم اٌداع ,  19/05/2015, لٌدت فى ,  401850
 . 1000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  29/12/2021
, لٌدت فى ,  404697دمحم مشعل حسٌن حسن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 42
, تم تعدٌل رأس  29/12/2021, وفى تارٌخ  18595, برلم اٌداع ,  27/12/2015

 . 1000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
المطرٌة , شركة سبك  -الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة المنزلٌة الهالى ابراج الحرٌة  - 43

, وفى  15271, برلم اٌداع ,  31/10/2019, لٌدت فى ,  428512لٌدها برلم: , 
 . 50000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  30/12/2021تارٌخ 

, لٌدت فى ,  432302عماد طه عبد اللطٌؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44
, تم تعدٌل رأس  30/12/2021, وفى تارٌخ  9192, برلم اٌداع ,  15/06/2021

 . 4500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  366482طارق احمد احمد دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  4056, برلم اٌداع ,  02/03/2005

بالدور  29شارع سلٌمان الحلبى وحده رلم  15الكائن بالعنوان / لٌصبح الؽاء الفرع 
 االرضى .

, لٌدت فى ,  366482طارق احمد احمد دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  4056, برلم اٌداع ,  02/03/2005

شارع  15بالدور االرضى بالعمار رلم  37 لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحده رلم
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 سلٌمان الحلبى .
, لٌدت فى ,  408854ٌاسر سعدى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  14230, برلم اٌداع ,  17/07/2016
شارع  2059رلم ادارى عمارة  4لٌصبح تعدٌل الممر الرئٌسى لٌصبح بالعنوان/شمة 

 المٌثاق مساكن الضباط زهراء مدٌنة نصر .
, لٌدت فى ,  425274احمد صبٌح دمحم خشانة و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  22174, برلم اٌداع ,  11/12/2018
شارع الطالة  11المطعة رلم  6م لٌصبح الؽاء الفرع الكائن فً : الدور الخامس عمار رل

 متفرع من شارع ابو داود الظاهري .
شركه مٌنار لالستٌراد والتصدٌر والتجاره الدولٌه دمحم صالح واسامه والً وشركائهما  - 5

, برلم اٌداع ,  28/09/1998, لٌدت فى ,  317027, شركة سبك لٌدها برلم: , 
ل العنوان لٌصبح اضافه فرع بالعنوان , تم تعدٌ 02/12/2021, وفى تارٌخ  17134

 -الزوامل  -بالمنطمه الصناعٌه تجاه بساتٌن االسماعٌلٌه  A/219الكائن بالمطعه رلم 
 بؽرض التصنٌع فً تمطٌع وتشرٌح وتخفٌؾ الصاج وتصنٌع المطاعات االمعدنٌه .

, , لٌدت فى  388395عبد الرإوؾ الدٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  6693, برلم اٌداع ,  19/04/2009

 ش المرؼنً .63لٌصبح تعدٌل العنوان /
, لٌدت فى ,  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

ن , تم تعدٌل العنوا 02/12/2021, وفى تارٌخ  16990, برلم اٌداع ,  27/08/2017
( بمنطمه منتزه الطاهره )و 7لٌصبح اضافه فرع للشركه بالعنوان الكائن فً الوحده )بً 

نشاطه مطعم سندوتشات ووجبات جاهزة(وبسمه تجارٌة بازوكا اند شوكلٌت 
BAZOOKA AND CHOCOLATE . 

, لٌدت فى ,  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  16990برلم اٌداع ,  , 27/08/2017

 لٌصبح .
, لٌدت فى ,  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  16990, برلم اٌداع ,  27/08/2017
لٌصبح ضافه فرع للشركه بالعنوان الكائن /محطه ولود شل اوت روكسى )و نشاطه مطعم 

 BAZOOKA ANDبازوكا اند شوكلٌت  سندوتشات ووجبات جاهزة(وبسمه تجارٌة
CHOCOLATE . 

, لٌدت  402242عبد هللا رضا عبد الحمٌد وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  10008, برلم اٌداع ,  27/07/2015فى , 

 ش البطراوي . 17العنوان لٌصبح 
, لٌدت فى ,  316496, شركة سبك لٌدها برلم: , مإمن دمحم عبدالخالك وشركاه  - 11
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  15590, برلم اٌداع ,  06/09/1998

عمارات الضباط زهراء مدٌنة نصر شمة  315لٌصبح تعدٌل عنوان الشركة الرئٌسى الى /
 بالدور االرضى . 1رلم 
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, لٌدت فى ,  381344برلم: ,  سعد عرابى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها - 12
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  20270, برلم اٌداع ,  13/09/2006

 -حارة الصالحٌة من شارع المعزلدٌن هللا  7,5لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / العمار رلم 
 . 1الدور االول مكتب رلم 

, لٌدت فى ,  393259رلم: , احمد دمحم امٌن وشرٌكته , شركة سبك لٌدها ب - 13
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  9674, برلم اٌداع ,  03/07/2011

الدور الثالث علوى  3شارع حمدى هٌكل شمة رلم  7لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
. 

, لٌدت فى ,  393259احمد دمحم امٌن وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  9674, برلم اٌداع ,  03/07/2011

شارع روكى من شارع جسر السوٌس الدور الرابع  196لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
 . 3شمة 
, لٌدت فى ,  429338ولٌد محمود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021وفى تارٌخ ,  3221, برلم اٌداع ,  03/03/2020

الدور  -مساكن شٌراتون  -عمارة نفرتٌتى  -ش محمود عصمت  2لٌصبح تعدٌل العنوان / 
 االول .

, لٌدت فى ,  256311بهٌج الجوهري وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
تعدٌل العنوان , تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  3867, برلم اٌداع ,  18/03/1989

شارع  60لٌصبح الؽاء فرع الشركة الكائن بالعنوان / شمة بالدور الثانً العلوي بالعمار 
 خالد ابن الولٌد امام فندق اٌزٌس .

, لٌدت فى ,  256311باهً ترافٌل اجنس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
تعدٌل العنوان  , تم 07/12/2021, وفى تارٌخ  3867, برلم اٌداع ,  18/03/1989

شارع  60لٌصبح الؽاء فرع الشركة الكائن بالعنوان / شمة بالدور الثانً العلوي بالعمار 
 خالد ابن الولٌد امام فندق اٌزٌس .

, لٌدت فى ,  256311بهٌج الجوهري وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  3867, برلم اٌداع ,  18/03/1989

لٌصبح الؽاء فرع الشركة الكائن بالعنوان / السٌدة نفٌسة المعروؾ بشارع الشواربً 
 ( الدور الثالث . 1الوحدة رلم ) 

, لٌدت فى ,  256311باهً ترافٌل اجنس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
تعدٌل العنوان , تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  3867, برلم اٌداع ,  18/03/1989

لٌصبح الؽاء فرع الشركة الكائن بالعنوان / السٌدة نفٌسة المعروؾ بشارع الشواربً 
 ( الدور الثالث . 1الوحدة رلم ) 

, لٌدت فى ,  277551امجد ودٌع حسون وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20
عدٌل العنوان , تم ت 07/12/2021, وفى تارٌخ  7632, برلم اٌداع ,  15/06/1993

مطعم فاٌر ستون )  -شارع عمر بن الخطاب  66لٌصبح الؽاء فرع بالعنوان / 
Firestone . ) 

, لٌدت فى ,  277551امجد ودٌع حسون وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
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, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  7632, برلم اٌداع ,  15/06/1993
 66( شارع عمر بن الخطاب رلم  BYBLOSلٌصبح الؽاء الفرع الكائن مطعم بٌبلوس ) 

 مصر الجدٌدة .
, لٌدت فى ,  373851صالح , شركة سبك لٌدها برلم: , مجدي كمال و دمحم  - 22
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  24748, برلم اٌداع ,  26/12/2005

عمارات العبور الدور الخامس والعشرٌن شمة )  35لٌصبح تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / 
1. ) 

, لٌدت فى ,  396338برلم: ,  شركة زاهر للتجارة والتصدٌر , شركة سبك لٌدها - 23
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  14779, برلم اٌداع ,  11/11/2012

شارع  -لٌصبح اضافة فرع جدٌد للشركة معمل البان بالعنوان الكائن فً / شارع النمطة 
بركة الحاج بنشاط / تجارة وبٌع ونشاط معمل  -ترعة عنانً من شارع مإسسة الزكاة 

 البان ومنتجاتها ومواد ؼذائٌة .
, لٌدت فى ,  396338شركة زاهر للتجارة والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  14779, برلم اٌداع ,  11/11/2012

بالدور ( الكائن  3لٌصبح اضافة فرع جدٌد للشركة محل تجاري بالعنوان الكائن / رلم ) 
بنشاط /  -اول  -( شارع الدكتور دمحم عوض المنطمة السادسة  12االرضً بالعمار ) 

 تجارة وبٌع ونشاط معمل البان ومنتجاتها ومواد ؼذائٌة .
, لٌدت فى ,  397666ؼنٌم احمد ؼنٌم و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  9318, برلم اٌداع ,  25/08/2013

وحده  O 119لٌصبح اضافة ممر ادارى بالعنوان الكائن فى / مشروع وان لطامٌه برج 
 تمسٌم االستثمار بمنطمة المطامٌة . N1بالدور الثالث لطعة ارض رلم  37
,  401315شركة دٌون راٌدر ) كرٌم حسام وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26

, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  3359, برلم اٌداع ,  08/03/2015 لٌدت فى ,
 ش رمسٌس العباسٌه الدور االرضى . 423 -تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح 

 427745شركة احمد سٌد منصور وشرٌكه هانى جوٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  9683, برلم اٌداع ,  07/07/2019, لٌدت فى , 

تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل المركز الرئٌسً لٌصبح / كامل الدور الرابع بالعمار الكائن 
 . 23بلون  - 5لطعة  -شارع جوزٌؾ تٌتو  74
 427745شركة احمد سٌد منصور وشرٌكه هانى جوٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28

, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  9683اٌداع ,  , برلم 07/07/2019, لٌدت فى , 
 شارع عباس العماد . 28تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 

 427745شركة احمد سٌد منصور وشرٌكه هانى جوٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  9683, برلم اٌداع ,  07/07/2019, لٌدت فى , 

 شارع مصر والسودان . 127ل العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / تعدٌ
 427745شركة احمد سٌد منصور وشرٌكه هانى جوٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30

, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  9683, برلم اٌداع ,  07/07/2019, لٌدت فى , 
 ع الملن فٌصل .شار 105تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
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 427745شركة احمد سٌد منصور وشرٌكه هانى جوٌد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  9683, برلم اٌداع ,  07/07/2019, لٌدت فى , 

 شارع محً الدٌن ابو العز . 65تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
, لٌدت فى  432850الفتاح وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  هانى دمحم سٌد عبد - 32

, تم تعدٌل  07/12/2021, وفى تارٌخ  13913, برلم اٌداع ,  31/08/2021, 
( بالمجاورة  1( لطعة )  5العنوان لٌصبح اضافة فرع للشركة بالممر الكائن / مسلسل ) 

 لسم الشروق . -الثانٌة الحً الثانً شرق مدٌنة الشروق 
, لٌدت فى ,  294343شركة كرٌم عزمً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  3392, برلم اٌداع ,  10/03/1996

سابما حدائك المبة برج أ شمة  88شارع الشٌخ ؼراب  124لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
 بالدور الخامس . 9رلم 
, لٌدت فى ,  345169حنا فاٌك ومكرم جرجس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 34
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  5687, برلم اٌداع ,  09/04/2002

بجوار سنترال مصر  -شارع جسر السوٌس 119لٌصبح تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / 
 الجدٌدة .

ة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شرك - 35
, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010

 7, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بالعنوان / المحل رلم  08/12/2021
 ش التحرٌر . -تنظٌم برج لباء  21الكائن 

الوظٌفٌه ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , امتنان هٌلث شوب لالؼذٌة الصحٌة و - 36
, وفى تارٌخ  12568, برلم اٌداع ,  29/06/2005, لٌدت فى ,  369456

ألكائن  1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  08/12/2021
 سبورتنج من شارع بور سعٌد الرئٌسى .214اسفل العمار رلم 

لالؼذٌة الصحٌة والوظٌفٌه ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  امتنان هٌلث شوب - 37
, وفى تارٌخ  12568, برلم اٌداع ,  29/06/2005, لٌدت فى ,  369456

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع كمنفذ بٌع بالعنوان / الكائن فى  08/12/2021
 فٌصل .) ابراج االٌمان ( شارع  116المحل المالصك لمدخل العمار رلم 

امتنان هٌلث شوب لالؼذٌة الصحٌة والوظٌفٌه ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 38
, وفى تارٌخ  12568, برلم اٌداع ,  29/06/2005, لٌدت فى ,  369456

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع كمنفذ بٌع بالعنوان / الكائن فى  08/12/2021
 بالزا الماهرة الجدٌدة . بمول اربٌال S - 11الوحدة رلم 

, لٌدت  406611ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح و شرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39
, تم تعدٌل  08/12/2021, وفى تارٌخ  5690, برلم اٌداع ,  20/03/2016فى , 

 فدان . 250منطمة ال  39 - 38العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / المطعه 
, لٌدت فى ,  406611جامعه ماٌو الخاصة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  5690, برلم اٌداع ,  20/03/2016

 فدان . 250منطمة ال  39 - 38لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / المطعه 
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, لٌدت فى ,  432079اسماعٌل محروس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  7499, برلم اٌداع ,  20/05/2021

طٌبة مول / طرٌك  F10لٌصبح تعدٌل ممر الشركة ومركزها العام لٌصبح : محل رلم 
 النصر .

 261984م( , شركة سبك لٌدها برلم: , 0م 0ذ 0شركة عربٌه للبناء والتشٌٌد )ش  - 42
, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  5392, برلم اٌداع ,  21/04/1990, , لٌدت فى 

وٌكون مكان ومولع ممارسه النشاط فً -شارع مصطفً رٌاض 10تعدٌل العنوان لٌصبح 
جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌئه مسبما مع 

 . 2007لسنه  350مراعاه مابمرار رئٌس الوزراء رلم
كودان اكسبرٌس هارون الرشٌد سمٌحه اسعد وشركاها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 43

, وفى تارٌخ  8830, برلم اٌداع ,  19/06/1995, لٌدت فى ,  289629
ش فخرى خلؾ  9 -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان لٌصبح  12/12/2021

 الحرٌه مول روكسى م الجدٌده .
, لٌدت فى ,  412511م منصور امام وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , اما - 44
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  2118, برلم اٌداع ,  01/02/2017

كمبوند  -بالدور االول مول الدٌار  2م 290لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / محل بمساحة 
 ة تجارٌة ) كشمٌر ( .بسم -شارع التسعٌن  -الدٌار التجمع الخامس 

, لٌدت فى ,  412511امام منصور امام وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  2118, برلم اٌداع ,  01/02/2017

كمبوند  -بالدور االول مول الدٌار  2م 375لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / محل بمساحة 
 بسمة تجارٌة ) اٌلٌت ( . -شارع التسعٌن  -التجمع الخامس  -الدٌار 

, لٌدت فى ,  412511امام منصور امام وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 46
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  2118, برلم اٌداع ,  01/02/2017

فوق االرضً بالمبنى الكائن بالدور الثانً  2م 400لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / مساحة 
بسمة تجارٌة )  -خلؾ محكمة االسرة  -/ مركز المدٌنة التجمع الخامس 10/11بالمطعتٌن 

 ماي كٌتشٌن ( .
, لٌدت فى ,  412511امام منصور امام وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 47
ٌل العنوان , تم تعد 12/12/2021, وفى تارٌخ  2118, برلم اٌداع ,  01/02/2017

 5بالدور االول فوق االرضً بالمبنى رلم  2م 400لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / مساحة 
بسمة تجارٌة  -اسكان الشباب بجوار محطة بنزٌن بترومٌن  7000بلون  7الكائن بالمطعة 

 ) ماي كٌتشٌن ( .
,  , لٌدت فى 412511امام منصور امام وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 48
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  2118, برلم اٌداع ,  01/02/2017

 -بالدور االول فوق االرضً  2م 300لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / محل بمساحة 
 بسمة تجارٌة ) ماي كٌتشٌن ( . -شارع عبد العزٌز فهمً  55بالعمار رلم 

, لٌدت فى ,  412511امام منصور امام وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 49
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  2118, برلم اٌداع ,  01/02/2017
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كمبوند  -بالدور االول مول الدٌار  2م 33.7لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / محل بمساحة 
 بسمة تجارٌة ) حكاٌة ( . -تسعٌن شارع ال -التجمع الخامس  -الدٌار 

, لٌدت فى ,  432841سعٌد المتولى رجب وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  13771, برلم اٌداع ,  30/08/2021

رع شا 34لٌصبح اضافة الفرع الكائن فى / المحلٌٌن التجارٌٌن الكائنٌن بالعمار رلم 
 . 16بلون  4المبنى على المطعة  -مصطفى كامل سموحه االسكندرٌه 

, لٌدت فى ,  432841سعٌد المتولى رجب وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 51
, تم تعدٌل العنوان  12/12/2021, وفى تارٌخ  13771, برلم اٌداع ,  30/08/2021

بالعمار )برج  -بالدور االرضى  4رلم لٌصبح اضافة الفرع الكائن فى / المحل التجارى 
 28تنظٌم سابماً و 27المعطى له رلم  29( والكائن بواجهة على شارع االلبال رلم 3طه

 لسم الرمل . -حالٌاً بلوران 
, لٌدت فى ,  193595وجدى امٌن رزق وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 52
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  805, برلم اٌداع ,  11/01/1979

 ش ولؾ الخربوطلى . 3لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  193595وجدى امٌن رزق وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 53
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  805, برلم اٌداع ,  11/01/1979

أ  39شمال مدخل العمار  3،  2،  1لعنوان / المحالت ارلام لٌصبح الؽاء الفرع الكائن با
 شارع كامل صدلى .

, لٌدت فى ,  193595وجدى امٌن رزق وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 54
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  805, برلم اٌداع ,  11/01/1979

 ارع الظاهر .ش 11لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  193595وجدى امٌن رزق وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 55
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  805, برلم اٌداع ,  11/01/1979

 شارع بطرس باشا . 4لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  193595برلم: ,  وجدى امٌن رزق وشركاه , شركة سبك لٌدها - 56
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  805, برلم اٌداع ,  11/01/1979

 ولؾ الخربوطلى . 6لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
الشركه العالمٌه للتنمٌه والصناعه مدحت عبدالعال وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم:  - 57

, وفى تارٌخ  16769, برلم اٌداع ,  12/12/1993,  , لٌدت فى 280316, 
 154, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان الكائن فى / لطعة  13/12/2021

 فدان النتاج تتولٌات وحوامل وارفؾ ودوالٌب وشماعات . 250مدٌنة بدر مشروع 
, لٌدت فى ,  365683المهندس هانى كمال وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 58
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  1719, برلم اٌداع ,  31/01/2005

 شٌراتون . 1157ش الدكتور عبدالمنعم راضً مربع  3 -لٌصبح اضافه فرع بالعنوان 
, لٌدت فى ,  417948هبه ٌوسؾ لرنى وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 59
, تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  22681ع , , برلم اٌدا 21/11/2017

 . 14شارع عرابً شمة  23لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
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, لٌدت فى ,  277817اٌهاب ٌوسؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 60
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  8581, برلم اٌداع ,  06/07/1993
الدور االول فوق االرضً شمة  -شارع الحجاز  91بح اضافة فرع جدٌد بالعنوان / لٌص
 . 2رلم 
, لٌدت فى ,  277817اٌهاب ٌوسؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 61
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  8581, برلم اٌداع ,  06/07/1993

(  3ب شارع مٌدان سراي المبة . نموذج رلم )  8لٌصبح اضافة فرع جدٌد بالعنوان / 
 ( بالدور االول فوق االرضً . 3شمة رلم )  -عمارة ) ب ( الداخلٌة 

, لٌدت فى ,  401354جوزٌؾ سمٌر صدٌك وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 62
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  3668, برلم اٌداع ,  11/03/2015

 -شارع دمحم مصطفى حمام 11بالعمار الكائن  1صبح اضافة فرع بالعنوان / شمه رلم لٌ
 المنطمة االولى .

, لٌدت فى ,  401354جوزٌؾ سمٌر صدٌك وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 63
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  3668, برلم اٌداع ,  11/03/2015

شارع السعادة الشطر  1شمة  3الممر الرئٌسى للشركة لٌصبح/ عمار رلم لٌصبح تعدٌل 
 زهراء المعادى . - 69بلون  -العاشر 

دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى , شركة سبك لٌدها  - 64
,  15/12/2021, وفى تارٌخ  1, برلم اٌداع ,  07/02/1935, لٌدت فى ,  1برلم: , 

تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع تحت مسمى فرع الداخلة بالعنوان الكائن فً تماطع 
 مدٌنة الداخلة . -المولؾ مع شارع التعمٌر 

دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى , شركة سبك لٌدها  - 65
,  15/12/2021فى تارٌخ , و 1, برلم اٌداع ,  07/02/1935, لٌدت فى ,  1برلم: , 

 160تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع تحت مسمى فرع / نجٌب محفوظ بالعنوان / 
 شارع النٌل .

دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى , شركة سبك لٌدها  - 66
,  15/12/2021, وفى تارٌخ  1, برلم اٌداع ,  07/02/1935, لٌدت فى ,  1برلم: , 

تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع تحت مسمى فرع النٌل بالعنوان / ابً شمر من شارع 
 مراد .

دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى , شركة سبك لٌدها  - 67
,  15/12/2021, وفى تارٌخ  1, برلم اٌداع ,  07/02/1935, لٌدت فى ,  1برلم: , 

تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع تحت مسمى فرع ستار مول بالعنوان الكائن فً لطعة 
 اكتوبر . 6مشروع حدائك الفردوس مدخل مدٌنة  3ثانٌة مبنى ) ج( خدمات المرحلة ال

, لٌدت فى ,  250729رشدى عزمى ارتٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 68
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  2993, برلم اٌداع ,  22/02/1988

 13013بلون 11رلم  لٌصبح توضٌح ممر الشركة لٌصبح/ المصنع الكائن على المطعة
 المنطمة الصناعٌة االولى .

,  316434شركه فتحً خلٌفه فاٌز عفارة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 69
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, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  15419, برلم اٌداع ,  02/09/1998لٌدت فى , 
 عمارات العبور . 25تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع 

, لٌدت فى ,  316434لالجهزه الطبٌه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركه الجبل  - 70
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  15419, برلم اٌداع ,  02/09/1998

 عمارات العبور . 25لٌصبح الؽاء فرع 
,  316434شركه فتحً خلٌفه فاٌز عفارة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 71

, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  15419, برلم اٌداع ,  02/09/1998لٌدت فى , 
 الدور الثانً . -عمارات حدائك العبور  18تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 

, لٌدت فى ,  316434شركه الجبل لالجهزه الطبٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 72
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021ٌخ , وفى تار 15419, برلم اٌداع ,  02/09/1998

 الدور الثانً . -عمارات حدائك العبور  18لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 73

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
الكائن محطة -1تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بالعنوان/, تم  15/12/2021

 سكة حدٌد .
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 74

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
محطه سكة  -2الشركة بالعنوان/ , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع 15/12/2021

 حدٌد مصر .
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 75

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
عمارة , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بالعنوان/المحل اسفل  15/12/2021

 طرٌك اسكندرٌة مطروح . 16همسة الكٌلو 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 76

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
عمار  4, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بالعنوان/المحل رلم  15/12/2021
 سٌدى بشر بحرى برج االخالص . -ش جمال عبدالناصر  96رلم 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 77

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
بالعمار  12عنوان/رلم , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بال 15/12/2021
 ش مصطفى كامل فلمنج . 74
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 78

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 10 , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بالعنوان/المحل رلم 15/12/2021

 سبورتنج . -ش عمر لطفى  182الكائن 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 79

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
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 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بالعنوان/ المحل رلم  15/12/2021
 شارع الماهرة سٌدى بشر لبلى . 96كائن وال
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 80

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء فرع الشركة بالعنوان/المحل رلم  15/12/2021
 شارع ابن الخطاب مٌدان الشهداء . 3ن الدور االول بالعمار رلم الكائ
, لٌدت فى ,  429662باسم احمد نصار و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 81
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  6377, برلم اٌداع ,  08/07/2020

المنطمة الثامنة  22لطعة  شارع حلمى حسن على 40لٌصبح تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/
 . 901الدور العاشر شمة 

الشركة الدولٌة للتعبئة محمود خلؾ دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 82
, وفى تارٌخ  5529, برلم اٌداع ,  28/04/1993, لٌدت فى ,  276955

بالمنطمة  77, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالوحدة رلم  16/12/2021
 فدان . 800الصناعٌة 

, لٌدت  322958عالء الدٌن وشركاه الٌمامه للتجارة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 83
, تم تعدٌل  16/12/2021, وفى تارٌخ  9347, برلم اٌداع ,  29/05/1999فى , 

 ش مسجد الرحمن . 14العنوان لٌصبح تعدٌل ممر الشركة لٌصبح بالعنوان/
, لٌدت فى ,  358933بى سى ترافل , شركة سبك لٌدها برلم: , اٌة  - 84
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  4499, برلم اٌداع ,  20/03/2004

 ( . 9( شارع )  9108بالعمار )  -( بالدور الخامس  9لٌصبح شمة ) 
, لٌدت فى ,  428101عمر طوٌل و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 85
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  12181, برلم اٌداع ,  09/09/2019

ش السٌد مازن من  1لطعه رلم  19بلون رلم  8لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
 محور طه حسٌن الدور االرضى .

راؾ لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , االش - 86
, وفى تارٌخ  12181, برلم اٌداع ,  09/09/2019, لٌدت فى ,  428101

 19بلون رلم  8, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  16/12/2021
 ور االرضى .ش السٌد مازن من محور طه حسٌن الد 1لطعه رلم 

,  313376زٌاد نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 87
, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  7331, برلم اٌداع ,  07/05/1998لٌدت فى , 

 حاره الحسٌنى . 8تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 
, لٌدت فى ,  316812شركة سبك لٌدها برلم: , تاج الدٌن جودة وشركاه ,  - 88
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  16526, برلم اٌداع ,  20/09/1998

 2لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / محالت بالدور االرضى واالول العلوى بالعمار رلم 
بندر دمنهور  شارع عبد السالم الشاذلى امام بنن االسكان والتعمٌر بناحٌه عزب شبرا

 ملن ورثة احمد دمحم ادرٌس . 2حوض الكرداسى رلم 
, لٌدت فى ,  323945اكرامى موتورز وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 89
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, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  12033, برلم اٌداع ,  04/07/1999
 ت .بؽرض استعماله معرض سٌارا -شارع جسر السوٌس 249لٌصبح 

, لٌدت فى ,  398293دمحم رٌان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 90
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  115, برلم اٌداع ,  02/01/2014

كورنٌش النٌل  -لٌصبح اضافه المعرض الكائن بالدور االرضً ببرج سراي المعادي 
 بجوار مستشفً النٌل بدراوي .

, لٌدت فى ,  398293رٌان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  دمحم - 91
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  115, برلم اٌداع ,  02/01/2014

 -اصلٌه  14من  13من  21من  33لٌصبح اضافه فرع الكائن بمطعه االرض رلم 
خارج زمام  -اوي طرٌك مصراالسكندرٌه الصحر28الكٌلو -المنطمه الصناعٌه المدٌمه 

 . 3ناحٌه ابو رواش اتجاه حوض الحاجز الرملً الوسطانً رلم 
, لٌدت فى ,  398293دمحم رٌان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 92
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  115, برلم اٌداع ,  02/01/2014

 شارع طلعت حرب . 18الكائن  لٌصبح الؽاء ومحو الفرع الكائن بمعرض السٌارات
, لٌدت فى ,  398293دمحم رٌان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 93
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  115, برلم اٌداع ,  02/01/2014

 منطمه س . - 8908لٌصبح الؽاء ومحو الفرع الكائن بالدور االرضً بالعمار رلم 
, لٌدت فى ,  398293وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  دمحم رٌان - 94
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  115, برلم اٌداع ,  02/01/2014

( بالمجمع التجاري الخدمً داندي  B 14لٌصبح الؽاء ومحو الفرع الكائن الوحده رلم )
 الهرم .-طرٌك مصر االسكندرٌه الصحراوي  28مول بالكٌلو 

, لٌدت فى ,  398293دمحم رٌان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 95
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  115, برلم اٌداع ,  02/01/2014

 -جنوب  5خط  - 776( بالمطعه رلم 1لٌصبح الؽاء ومحو الفرع الكائن المبنى رلم )
 م. العبور . -جمعٌه احمد عرابً 

, لٌدت فى ,  401954لحمٌد سٌد سٌد وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: , عبدا - 96
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  7976, برلم اٌداع ,  07/06/2015

( بالدور االول شمه رلم 122لٌصبح اضافه فرع للشركه فً العنوان التالً / محل رلم )
 ( المحور المركزي .238)

, لٌدت فى ,  433582ل وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , اشرؾ الطوٌ - 97
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  19479, برلم اٌداع ,  25/11/2021

 زاوٌه النجار . -لٌصبح اضافه فرع للشركه بالعنوان / شارع طرٌك المعاهده 
,  273431لٌدها برلم: , شركة الماهرة لالستثمار والتنمٌة العمارٌة , شركة سبك  - 98

, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  10542, برلم اٌداع ,  22/08/1992لٌدت فى , 
الكائنه فً مدٌنه هرم سٌتً  Rising starsتعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع )مدرسه(

 كفرع للشركه .-خلؾ مدٌنه االنتاج االعالمً 
دمحم دمحم رفاعى , شركة سبك لٌدها برلم: , وحٌد دمحم دمحم رفاعى وشرٌكة دمحم وحٌد  - 99



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 84 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

, وفى تارٌخ  12355, برلم اٌداع ,  14/07/2004, لٌدت فى ,  361608
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / المطعة  20/12/2021
 التجمع الثالث . - 35رلم 

 دمحم رفاعى , شركة سبك لٌدها برلم: , وحٌد دمحم دمحم رفاعى وشرٌكة دمحم وحٌد دمحم - 100
, وفى تارٌخ  12355, برلم اٌداع ,  14/07/2004, لٌدت فى ,  361608

 24لطعة  53, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع بالعنوان / بلون  20/12/2021
 شارع مكرم عبٌد ( . 14المنطمة السادسة ) 

ندس عبد العزٌز السالب , شركة سبك لٌدها شركة السالب للتجارة واالستٌراد مه - 101
, وفى تارٌخ  3362, برلم اٌداع ,  27/02/2007, لٌدت فى ,  384113برلم: , 

شارع حبٌب  56, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالماهره  20/12/2021
 شلبى بالفجاله . الدور االرضى .

, لٌدت  424300واوالده , شركة سبك لٌدها برلم: , جمال ابراهٌم دمحم ابو المجد  - 102
, تم تعدٌل  20/12/2021, وفى تارٌخ  18935, برلم اٌداع ,  24/10/2018فى , 

شبٌن  -العنوان لٌصبح اضافه فرع بالعنوان المحل بالبرج السكنً شارع الجالء البحري 
 ناصٌه بندر شبٌن الكوم . -بجوار مسجد الكرٌم -الكوم 
,  427557هٌثم عبد المعطى عبد البالى و شرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 103

, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  8471, برلم اٌداع ,  09/06/2019لٌدت فى , 
 -ش محممد متولى الشعراوى  11 -دور أرضى  1/1139تعدٌل العنوان لٌصبح مربع 

 مساكن شٌراتون هلٌوبولٌس .
, لٌدت فى  260237اكؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , مهندس ممدوح ع - 104

, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  16191, برلم اٌداع ,  24/12/1989, 
شمه رلم  -شارع عمر بكر  31العنوان لٌصبح تؽٌر الممر الرئٌسً للشركه لٌكون فً / 

701 . 
, لٌدت  267683برلم: , بهجت ٌوسؾ اسكاروس وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 105
, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  8475, برلم اٌداع ,  07/07/1991فى , 

( االمتداد الؽربً 2007( بلون )3العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / لطعه )
 المنطمه الصناعٌه .

 Egyptianالمجموعة المصرٌة للتورٌدات و التوكٌالت التجارٌة)اٌساج(  - 106
Supply Agency Group(ESAG خالد عبدالعزٌز و شركاه , شركة سبك لٌدها )

, وفى تارٌخ  4710, برلم اٌداع ,  17/03/1999, لٌدت فى ,  321202برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع ممر ادارى للشركة بالعنوان رلم /  21/12/2021

 ه .شارع دمحم مهدى عرف 6بالعمار رلم  4
, لٌدت  403355اسالم عصام عبد العاطى وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 107
, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  14406, برلم اٌداع ,  25/10/2015فى , 

 5( بمطعة االرض رلم  Noالعنوان لٌصبح اضافة فرع للشركة بالعنوان / وحدة رلم ) ح 
 . The driveرة بالمنطمة التجارٌة الماه -أ بالمنطمة السٌاحٌة 

, لٌدت  403355اسالم عصام عبد العاطى وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 108
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, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  14406, برلم اٌداع ,  25/10/2015فى , 
 بالدور الثالث المرحلة 324العنوان لٌصبح اضافة فرع للشركة بالعنوان / وحدة رلم 

 االولى بالمركز التجارى سٌتى ستارز .
 404881جلوبال تكنولوجى ) بدرى على وشرٌكه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 109

, تم تعدٌل  21/12/2021, وفى تارٌخ  83, برلم اٌداع ,  04/01/2016, لٌدت فى , 
مساكن  -شارع خالد بن الولٌد  3العنوان لٌصبح تعدٌل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح/ 

 الشٌراتون .
,  413892اوالد رجب لتجاره الخضار والفاكهه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 110

, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  7162, برلم اٌداع ,  10/04/2017لٌدت فى , 
بالدور االرضى  12مول  14تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع جدٌد للشركة / المحل رلم 

 كز خدمات التجمع الخامس .ٌسار المدخل مر
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 111

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / المحل رلم  22/12/2021

 مطار امبابه . 29الكائن بلون 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 112

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / المحل رلم  22/12/2021

 لحمٌد امام من ترعه السواحل .شارع عبد ا 1والكائن 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 113

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان /المحل رلم  22/12/2021

طرٌك كفر طهرمس العمومً ناصٌه شارع دمحم الزٌدي  -ً كفر طهرمس والكائن ف
 . 38امام كفر طهرمس ضمن المطعه  6بحوض رلم 

,  415156عمرو منصور عبدالرحمن و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 114
, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  11662, برلم اٌداع ,  18/06/2017لٌدت فى , 

لٌصبح تعدٌل مركز الشركة لٌصبح/ كائن بالمصنع الممام على المطعة رلم  تعدٌل العنوان
 فدان . 100بالمنطمة الصناعٌة ال 60

, لٌدت فى ,  428263حسٌن عبد السالم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 115
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  13471, برلم اٌداع ,  01/10/2019

 . 7م  3شارع ذاكر حسٌن لطعة  63اضافة فرع بالعنوان / لٌصبح 
, لٌدت فى  139843شركه الماهره لالسكان والتعمٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 116

, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  5440, برلم اٌداع ,  21/12/1969, 
المطاع الثانى مركز المدٌنة  231/ لٌصبح تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح بالعنوان 

التجمع الخامس مولع ممارسة النشاط/جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌماعدا منطمة شبه جزٌرة 
لسنة  350سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2007 . 
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, لٌدت فى ,  396511جورج جمٌل مٌنا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 117
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  16235, برلم اٌداع ,  12/12/2012

شارع على امٌن ماهر متفرع من شارع عبد  3لٌصبح اضافة فرع بالعنوان الكائن فى / 
 الحمٌد بدوى امام نادى الشمس .

م , شركة سبك لٌدها برلم: 0م 0ذ 0جنكو جٌو تكنٌكل انجٌنٌرنج كونتراكتورز ش  - 118
, وفى تارٌخ  13486, برلم اٌداع ,  01/03/1988, لٌدت فى ,  250879, 

 462, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان  26/12/2021
 جل التجارى .ومحو لٌد الفرع من الس -طرٌك الحرٌة رشدى 

م , شركة سبك لٌدها برلم: 0م 0ذ 0جنكو جٌو تكنٌكل انجٌنٌرنج كونتراكتورز ش  - 119
, وفى تارٌخ  13486, برلم اٌداع ,  01/03/1988, لٌدت فى ,  250879, 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اؼالق فرع الشركة الكائن بالعنوان شمة رلم  26/12/2021
 عثمان ومحو لٌد الفرع من السجل التجارى . -اسٌٌن ابراج الدبلوم 2 - 132
, لٌدت فى ,  284112صالح دمحم عطا هللا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 120

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  11394, برلم اٌداع ,  14/08/1994
 ن المٌاه .حارة عبدالحافظ من شارع خزا 18لٌصبح اضافة فرع بالعنوان / 

, لٌدت فى  310692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 121
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  42, برلم اٌداع ,  01/01/1998, 

( الكائن فً مطار شرم الشٌخ صالة السفر  2م  40و  30لٌصبح إضافة فرع مساحته ) 
( ونشاطه العادٌات و السلع السٌاحٌة و السمة التجارٌة وٌندر نٌو 2)الدولً مبنً الركاب 

 است جٌت .
, لٌدت فى  310692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 122

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  42, برلم اٌداع ,  01/01/1998, 
 2األكوا ( الكائن فً فندق رٌكسوس سً جت فرع ) بمنطمة  2لٌصبح إضافة عدد 

 ونشاطه العادٌات و السلع السٌاحٌة و السمة التجارٌة وٌندر نٌو است جٌت .
, لٌدت فى  310692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 123

العنوان , تم تعدٌل  26/12/2021, وفى تارٌخ  42, برلم اٌداع ,  01/01/1998, 
لٌصبح إضافة فرع ) محل ٌمٌن مدخل اللوبً ( الكائن فً فندق رٌكسوس ونشاطه 

 العادٌات و السلع السٌاحٌة و السمة التجارٌة وٌندر نٌو است جٌت . .
, لٌدت فى  310692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 124

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021ى تارٌخ , وف 42, برلم اٌداع ,  01/01/1998, 
ٌسار اللوبً الرئٌسً  -لٌصبح إضافة فرع ) محل ( الكائن فً فندق رٌكسوس شرم الشٌخ 

ونشاطه العادٌات و السلع السٌاحٌة و السمة التجارٌة وٌندر نٌو است  -بجوار بار البٌاتو 
 جٌت .
, لٌدت فى  310692ها برلم: , حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة , شركة سبك لٌد - 125

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  42, برلم اٌداع ,  01/01/1998, 
أسفل اللوبً الرئٌسً  -لٌصبح إضافة فرع ) محل ( الكائن فً فندق رٌكسوس شرم الشٌخ 

ٌو است ونشاطه العادٌات و السلع السٌاحٌة و السمة التجارٌة وٌندر ن -بجوار الواٌت لونش 
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 جٌت .
, لٌدت فى  310692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 126

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  42, برلم اٌداع ,  01/01/1998, 
لٌصبح إضافة فرع ) محل ( الكائن فندق رٌكسوس شرم الشٌخ ٌمٌن الرٌسبشن الجدٌد 

 السلع السٌاحٌة و السمة التجارٌة وٌندر نٌو است جٌت .ونشاطه العادٌات و 
, لٌدت فى  310692حمادة فهمى عبدالسالم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 127

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  42, برلم اٌداع ,  01/01/1998, 
شرم الشٌخ جنوب سٌناء  لٌصبح تعدٌل النشاط للفرع الكائن فى فندق رٌكسوس سى جٌت

 ونشاطه العادٌات والسلع السٌاحٌه والسمه التجارٌه وٌندر نٌو است جٌت .
, لٌدت فى ,  313924شركه مان المابضه للصناعه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 128

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  8790, برلم اٌداع ,  25/05/1998
شارع  3الشركة الرئٌسى وموطنها المانونى فى مدٌنة الماهرة بالعنوان لٌصبح ٌكون مركز 

مولع ممارسة النشاط جمٌع  -مدٌنة نصر -الدور العاشر -مكرم عبٌد مبنى سٌتى سنتر 
انحاء الجمهورٌة فٌماعدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موالة الهٌئة مسبما مع مراعاة 

 . 2007ة لسن 350لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 129

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / المحل رلم  26/12/2021

 شارع جمال عبد الناصر المبلً . 37الدور االرضً بالعمار رلم 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 130

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 54, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان /المحل رلم  26/12/2021

 عٌد البحري بجوار برج الدكتوره عبد الباسط .ش بور س
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 131

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
برج , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان /المحل ب 26/12/2021

 الحرمٌن والكائن بشارع بورسعٌد امام مولؾ منوؾ .
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 132

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
ش  14/ المحل , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان  26/12/2021

 عثمان بن عفان اشمون .
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 133

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
شارع  6, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / المحل  26/12/2021

 لسادات اول طرٌك بنها سابما بزمام مدٌنه الباجور .ا
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 134

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
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لمحل بالعمار , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان /ا 26/12/2021
 ناصٌتً شارع االربعٌن وشارع الجمهورٌه . 1رلم 

شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 135
, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010

شارع  1بالعنوان / رلم , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه  26/12/2021
 مصر الجدٌده /امام المطافً .

شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 136
, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010

الكائن محلٌن  , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / 26/12/2021
 شارع الجالء . 2( العمار رلم3&4رلم)
, لٌدت فى ,  399022دمحم جمال وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 137

, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  6538, برلم اٌداع ,  22/05/2014
( شارع  1رلم ) ( بالدور االول بالعمار  8لٌصبح تعدٌل ممر الشركة الى / مكتب رلم ) 

 لسم النزهة . -المنتزة 
,  04/02/1935, لٌدت فى ,  2بنن مصر ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 138

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة فرع بنن  27/12/2021, وفى تارٌخ  2برلم اٌداع , 
 طرٌك مصر االسكندرٌة الزراعى مدٌنة لها . -مصر 
, لٌدت فى ,  133132ة لخدمة الدٌزل , شركة سبك لٌدها برلم: , الشركة العربٌ - 139

, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  1246, برلم اٌداع ,  10/05/1967
 ( شارع المدرستٌن . 6,4( بالعمار رلم )5لٌصبح اضافة فرع للشركة وهو المحل رلم )

, لٌدت فى ,  133132برلم: , امٌر ودٌد فهمى وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 140
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  1246, برلم اٌداع ,  10/05/1967

 ( شارع المدرستٌن . 6,4( بالعمار رلم )5لٌصبح اضافة فرع للشركة وهو المحل رلم )
, لٌدت فى ,  216221عمرو دمحم كامل احمد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 141

, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  1225, برلم اٌداع ,  20/01/1982
 بالمنطمة الصناعٌة بالحى السادس . 1لٌصبح تصحٌح عنوان الفرع لٌصبح لطعة رلم 

, لٌدت  389837هشام مصطفى عبد العزٌز وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 142
, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  3689, برلم اٌداع ,  08/03/2010فى , 

العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / ام المرى من ش مإسسه الزكاه كفر ابوصٌر 
 عزبه النخل .

, لٌدت فى  280357شركه اودٌو للتكنولوجٌا ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 143
, تم تعدٌل  28/12/2021 , وفى تارٌخ 16906, برلم اٌداع ,  14/12/1993, 

 ا شارع المٌرؼنً لممارسه نشاط التجاره االلكترونٌه . 95العنوان لٌصبح افتتاح فرع 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 144

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 27تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / العمار رلم ,  28/12/2021

 شارع عبد العال متفرع من شارع التحرٌر .
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شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 145
, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010

 2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / المحل رلم  28/12/2021
 ببرج عثمان شارع الجٌش امام السنترال .

شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 146
, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010

 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / المحل رلم  28/12/2021
 شارع السادات امام مولؾ كفر الشٌخ سٌدي سالم .

شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 147
, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركه بالعنوان / المحل بشارع  28/12/2021
 المولؾ امام مجمع الموالؾ مطوبس .

, لٌدت فى ,  396146ابرام جرجس حلٌم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 148
وان , تم تعدٌل العن 28/12/2021, وفى تارٌخ  13263, برلم اٌداع ,  03/10/2012

 شارع الكمال حلمٌة الزٌتون . 12لٌصبح 
مركز الكرنن لالشعة والتحالٌل ) اشرؾ البٌرت وشركاة ( , شركة سبك لٌدها  - 149

, وفى تارٌخ  10080, برلم اٌداع ,  29/07/2015, لٌدت فى ,  402247برلم: , 
ٌن ش ع 83, تم تعدٌل العنوان لٌصبح توضٌح عنوان الشركة لٌصبح/ 28/12/2021

 . 8،3،2،1شمس شمه رلم
مصنع االتحاد العربً للزجاج والبلور طارق صبح علً حسن الجنٌدي وشركاه ,  - 150

, برلم اٌداع ,  01/11/1986, لٌدت فى ,  243293شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافه فرع /شارع  29/12/2021, وفى تارٌخ  14664

 ع صبري ابو علم .شرٌؾ متفرع من شار
, لٌدت فى ,  261526شركه بٌتا المحدوده , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 151

, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  3806, برلم اٌداع ,  15/03/1990
 شارع عطٌة الصوالحى الحى الثامن . 18لٌصبح تصحٌح الخطاء المادى بالعنوان لٌصبح 

اء لصناعه وتجاره المنسوجات زهراتكس ش . ذ . م . م , شركة شركه الزهر - 152
,  15393, برلم اٌداع ,  22/10/1994, لٌدت فى ,  285340سبك لٌدها برلم: , 

 ش جورج اسود .17, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  29/12/2021وفى تارٌخ 
لٌدت فى , ,  351600صموٌل حلمى وهبه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 153

, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  2950, برلم اٌداع ,  22/02/2003
/ ب 17الدور الثالث عشر بالعمار رلم  1لٌصبح تؽٌرممر الشركة لٌصبح / شمة رلم 

 صالح سالم . -عمارات العبور 
برلم: , شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها  - 154

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركة بالعنوان / المحل رلم  29/12/2021

حً ارضً  -شارع عثمان بن عفان  1بلون  15والكائن فً العمار الممام على المطعة رلم 
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 مدٌنة الزرلاء . -التمسٌم 
شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 155

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركة بالعنوان / المحل رلم  29/12/2021

 والكائن فً العمار شارع ناصر .
ركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , ش - 156

, وفى تارٌخ  2653, برلم اٌداع ,  12/02/2005, لٌدت فى ,  366010
 1, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الؽاء الفرع الشركة بالعنوان / المحل رلم  29/12/2021

 الهاللً بجوار مسجد نور االسالم . والكائن شارع الدكتور احمد الممدم متفرع من شارع
سكاى فرٌت سٌرفٌس اسالم زكى واحمد عبدالعزٌز , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 157

, وفى تارٌخ  7227, برلم اٌداع ,  19/05/2015, لٌدت فى ,  401850
الدور االرضى مجمع وكالء  103, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ممر الشركة  29/12/2021

 مطار الماهرة . -ٌة البضائع الشحن بمر
شركه العربى للتجارة والصناعه) العربً( ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 158

, وفى تارٌخ  16083, برلم اٌداع ,  16/11/1991, لٌدت فى ,  269753
 -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع جدٌد للشركة الكائن فً / البدروم  30/12/2021

 التجمع الخامس . - 97المطعة رلم  -المطاع االول  -مدٌنة مركز ال
الشركه الدولٌه للتوكٌالت الهندسٌه ابراهٌم الدسولً عبده وشركاه , شركة سبك  - 159

, وفى تارٌخ  6934, برلم اٌداع ,  11/05/1996, لٌدت فى ,  295440لٌدها برلم: , 
شارع بهجت  1فرع للشركة بالعنوان / , تم تعدٌل العنوان لٌصبح اضافة  30/12/2021

 من شارع مسجد المدس عزبة النخل الؽربٌة .
,  382153شركة سنتروٌد دمحم مرسى حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 160

, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  22877, برلم اٌداع ,  30/10/2006لٌدت فى , 
بالدور السادس فوق االرضى  24شمه رلم  -صبح تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان لٌ

 ش السٌد المٌرؼنى . 120بالعمار رلم 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  281894امثال اسماعٌل شٌرٌن وشركائها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  3740م اٌداع , , برل 19/03/1994

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن 
والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والنمل 

ص الالزمة من جهاز النمل البري الجماعً وتنظٌم الرحالت بعد الحصول على التراخٌ
 الداخلً والدولً ( .

, لٌدت فى  290555شركة ستانلى هشام بٌومى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
, تم تعدٌل  01/12/2021, وفى تارٌخ  11610, برلم اٌداع ,  10/08/1995, 

 النشاط لٌصبح اضافة نشاط / مماوالت عمومٌة .



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 91 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

, لٌدت فى ,  366482حمد دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , طارق احمد ا - 3
, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  4056, برلم اٌداع ,  02/03/2005

 لٌصبح حذؾ نشاط / االستٌراد .
, لٌدت فى  388664ولٌد فتحى عبد الحمٌد مملد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4
, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  9442برلم اٌداع ,  , 04/06/2009, 

 لٌصبح اضافة نشاط / المماوالت العمومٌة .
سٌدكو لالستٌراد والتصدٌر منى احمد دمحم صالح وهدى حسن ابو العزم وشركاهم ,  - 5

 6120, برلم اٌداع ,  06/05/1992, لٌدت فى ,  272089شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا  02/12/2021ى تارٌخ , وف

 وتجارة البذور والتماوى الزراعٌة . . -( 19والمجموعة  6من المجموعة  36الفمرة 
, لٌدت  121415شركه حلوان للصناعات ؼٌرالحدٌدٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  5368, برلم اٌداع ,  08/09/1964فى , 
مٌجا  3النشاط لٌصبح اضافه نشاط تجمٌع وتصنٌع المحوالت الزٌتٌه ذات المدرات حتً 

 فولت امبٌر .
, لٌدت  286966محمود عبد المطلب محمود وشركاءه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  541, برلم اٌداع ,  10/01/1995فى , 
النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / خدمات النظافة واٌجار واستئجار السٌارات لحساب 

الؽٌر واعمال التخلٌص الجمركً والخدمات الجمركٌة وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة الجافة 
 وتوزٌعها والتوكٌالت التجارٌة .

وشرٌكه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  ٌونٌفرسال كمبٌوتر سرفٌس )اشرؾ خاطر - 8
, وفى تارٌخ  14295, برلم اٌداع ,  21/07/1997, لٌدت فى ,  306274

 , تم تعدٌل النشاط لٌصبح حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر . 05/12/2021
, لٌدت فى ,  316496مإمن دمحم عبدالخالك وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  15590م اٌداع , , برل 06/09/1998
 لٌصبح اضافة نشاط / اعمال الالندسكٌب .

, لٌدت فى ,  429338ولٌد محمود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  3221, برلم اٌداع ,  03/03/2020

من المجموعه  36والفمرة  19باضافة / االستٌراد فٌماعدا المجموعة لٌصبح تعدٌل النشاط 
6 . 

, لٌدت فى ,  433110فتحى السٌد سالم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  15810, برلم اٌداع ,  28/09/2021

سٌة لهندسة الطرق والمرور وتنفٌذ اعمال لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / االستشارات الهند
 الطرق والكباري واعمال محطات المٌاه والصرؾ الصحً .

, لٌدت فى ,  373851مجدي كمال و دمحم صالح , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  24748, برلم اٌداع ,  26/12/2005

ة لٌكون / التصدٌر وتنظٌم المعارض والمإتمرات بالخارج فٌما لٌصبح تعدٌل نشاط الشرك
لسنة  640عدا ) خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة رلم 
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2021 . 
,  401315شركة دٌون راٌدر ) كرٌم حسام وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13

, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  3359, برلم اٌداع ,  08/03/2015لٌدت فى , 
تسوٌك وانتاج مصنفات دعائٌه مصوره فٌما عدا  -تعدٌل النشاط لٌصبح اضافه نشاط 

 700تورٌد العمال واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امن 
 . 2021لسنه 
,  238450: , بالستٌن ارت فاروق عبدالحلٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم - 14

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  13580, برلم اٌداع ,  01/12/1985لٌدت فى , 
 تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة الى / تصنٌع منتجات البالستٌن .

 394865سولٌد للتوكٌالت التجارٌه سٌد سالم وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  3395برلم اٌداع , ,  29/02/2012, لٌدت فى , 

 االستٌراد من نشاط الشركه . -تعدٌل النشاط لٌصبح حذؾ نشاط 
كودان اكسبرٌس هارون الرشٌد سمٌحه اسعد وشركاها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16

, وفى تارٌخ  8830, برلم اٌداع ,  19/06/1995, لٌدت فى ,  289629
شراء وبٌع -تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح ,  12/12/2021

وتوزٌع االالت والمعدات واالجهزة والمواد الخام الخاصه بالتصوٌر الفوتوؼرافى 
والسٌنمائى )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت بعد 

 ( .2021لسنه  624الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امن برلم 
, لٌدت فى ,  412336صفوت فإاد حنا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
, تم تعدٌل النشاط  12/12/2021, وفى تارٌخ  1430, برلم اٌداع ,  22/01/2017

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت عمومٌة وتورٌد البناء واعمال الحفر وتاجٌر 
 المعدات .

, لٌدت فى ,  193595امٌن رزق وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  وجدى - 18
, تم تعدٌل النشاط  13/12/2021, وفى تارٌخ  805, برلم اٌداع ,  11/01/1979

و  6من المجموعة  36لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 
 ( . 19المجموعة 

صناعه مدحت عبدالعال وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: الشركه العالمٌه للتنمٌه وال - 19
, وفى تارٌخ  16769, برلم اٌداع ,  12/12/1993, لٌدت فى ,  280316, 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط تصنٌع روالت بالستٌن من مادة  13/12/2021
PET ٌل والصاج ورالت ومنتجات البولى بربلٌن ونشاط تصنٌع منتجات معدنٌه واستنلست

 والحدٌد المدهون .
,  365360ممدوح دمحم عبدالممصود كساب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20

, تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  769, برلم اٌداع ,  11/01/2005لٌدت فى , 
عدا  النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت المتكامله واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما

 ( . 19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 
, لٌدت فى ,  415616عادل على عبد العزٌز وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل النشاط  13/12/2021, وفى تارٌخ  13653, برلم اٌداع ,  24/07/2017
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 لٌصبح اضافه نشاط / التصنٌع .
شركه المشروعات الصناعٌه واالستشارات الفنٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22

, وفى تارٌخ  13696, برلم اٌداع ,  06/11/1976, لٌدت فى ,  179246
 -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح كالتالى : أ  14/12/2021

المٌام بؤعمال  -الت والمهمات بالتجارة واستٌراد المنتجات الصناعٌة والزراعٌة واال
المٌام باعمال  -الوساطة فى شراء وبٌع وتسوٌك المنتجات المذكورة بالفمرة السابمة ج

الوكالة التجارٌة عن الشركات االجنبٌة وتمثٌل الشركات المصرٌة التى تموم بتشؽٌل 
ٌرها من المنتجات المذكورة او االتجار فٌها سواء فى جمهورٌة مصر العربٌة او فى ؼ

المماوالت العمومٌة وذلن دون  -انشاء وادارة مراكز الصٌانة المتعلمة بالنشاط و -البالد د
االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات 
ى تزاول اعمال شبٌهه بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى وؼٌرها الت

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طٌما 
 الحكام الموانٌن .

, لٌدت فى ,  401354جوزٌؾ سمٌر صدٌك وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم تعدٌل النشاط  14/12/2021, وفى تارٌخ  3668اٌداع ,  , برلم 11/03/2015

من  36لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره 
 -وتسوٌك المنتجات المستوردة )فٌما عدا االنترنت(  19والمجموعه  6المجموعه 

 والتوكٌالت التجارٌه .
, لٌدت فى ,  405005ها برلم: , بسٌونى وشرٌكة , شركة سبك لٌد - 24
, تم تعدٌل النشاط  14/12/2021, وفى تارٌخ  464, برلم اٌداع ,  11/01/2016

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / الامة المشروعات وكافة اعمال المماوالت المتكاملة وكافة 
 انواع التورٌدات فً مجال تمسٌم االراضً واعمال البنٌة االساسٌة من شبكات مٌاه

وصرؾ واعمال ري وكذلن استٌراد وتصدٌر المواد الؽذائٌة بانواعها واستٌراد خامات 
ومستلزمات المواد البالستٌكٌة وتجارتها واستٌراد وتصدٌر وتجارة االسمدة النٌتروجٌنٌة 

ومواد المخصبات الكٌمٌائٌة والمواد المرتبطة بها والمشتمة منها او الالزمة لصناعتها 
 معادن الثمٌنة من ذهب خام ومصوؼاته من حلً ومشؽوالت ذهبٌة .وكذلن استٌراد ال

,  316434شركه فتحً خلٌفه فاٌز عفارة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  15419, برلم اٌداع ,  02/09/1998لٌدت فى , 

والتصدٌر والتوكٌالت  تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / االستٌراد
التجارٌة واالجهزة الطبٌة والصٌانة والمعاٌرة والمماوالت واالستثمار العماري وانشاء 

 وتشؽٌل وادارة موالت تجارٌة وادارٌة وطبٌة .
, لٌدت فى ,  316434شركه الجبل لالجهزه الطبٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021وفى تارٌخ ,  15419, برلم اٌداع ,  02/09/1998

لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة واالجهزة 
الطبٌة والصٌانة والمعاٌرة والمماوالت واالستثمار العماري وانشاء وتشؽٌل وادارة موالت 

 تجارٌة وادارٌة وطبٌة .
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, لٌدت  412948ركاة , شركة سبك لٌدها برلم: , خالد مصطفى السٌد بظاظة وش - 27
, تم تعدٌل  15/12/2021, وفى تارٌخ  3728, برلم اٌداع ,  23/02/2017فى , 

النشاط لٌصبح اضافة نشاط / التوكٌالت التجارٌة وتجارة الخردة والخدمات التسوٌمٌة ) 
راخٌص الالزمة من دون االنترنت ( وخدمات النمل بالسكة الحدٌد ) بعد الحصول على الت

 جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى والدولى ( .
, لٌدت فى ,  431904شركه الشوكى لالنشاءات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  6411, برلم اٌداع ,  21/04/2021

متكاملة واعداد الرسومات لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / مماوالت عمومٌة 
 الهندسٌة للجهات الحكومٌة فمط ال ؼٌر .

, لٌدت فى ,  397106دمحم فكرى عامر وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
, تم تعدٌل النشاط  16/12/2021, وفى تارٌخ  4072, برلم اٌداع ,  31/03/2013

 لشركة .لٌصبح اضافة نشاط / التوكٌالت التجارٌة الى نشاط ا
شركه النور مصر للتجاره و التسوٌك . ضٌاء عبد هللا حسٌن الكٌالنً و شركاه ,  - 30

 9891, برلم اٌداع ,  04/08/1991, لٌدت فى ,  268065شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح /  19/12/2021, وفى تارٌخ 

 ومٌه واعمال الوسطه وبٌع وشراء االراضً .التصدٌر والمماوالت العم
مٌنا فٌلٌب رٌاض وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -كاٌرو مٌدٌكال سرجٌكو  - 31

, وفى تارٌخ  12159, برلم اٌداع ,  23/09/1986, لٌدت فى ,  242580
 , تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط تصنٌع وتؽلٌؾ وتعمٌم لفازات من 20/12/2021

الالتكس لالستخدام الطبً وجمٌع انواع المفازات الصناعٌة والمنزلٌة من الالتكس او 
النسٌج او البالستٌن ومنتجات البالستن االخرى واستٌراد الخامات والمعدات واالالت 

 الالزمة لها لؽرض الشركة .
, لٌدت فى ,  121746كرٌم فرٌد فإاد خورى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 32
, تم تعدٌل النشاط  21/12/2021, وفى تارٌخ  5959, برلم اٌداع ,  29/09/1964

 لٌصبح الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركة .
ابناء حسن حسٌن رالم شركة منسوجات راتكس , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33

ٌخ , وفى تار 15142, برلم اٌداع ,  13/12/1990, لٌدت فى ,  264906
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح تصنٌع منسوجات  21/12/2021

. 
, لٌدت فى  267683بهجت ٌوسؾ اسكاروس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 34

, تم تعدٌل النشاط  21/12/2021, وفى تارٌخ  8475, برلم اٌداع ,  07/07/1991, 
 6من المجموعه  36االستٌراد ) فٌما عدا الفمره لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / 

(والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع لمبات االضاءه والكشافات 19والمجموعه 
واالدوات واللوحات الكهربائٌه وكافه مستلزماتهاوٌجوز للشركه ان تعدل الكٌان المانونً 

 لها لتصبح خاضعه الحكام لانون الهٌئه العامه لالستثمار .
,  374634ولٌد لصناعات الكرتون وطباعته وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44

, تم  28/12/2021, وفى تارٌخ  1809, برلم اٌداع ,  02/02/2006لٌدت فى , 
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تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / صناعات الكرتون وطباعته 
واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته ودون والتورٌدات العامه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه 

والمجموعه  6من المجموعه  36تورٌد العماله ( واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره 
واالمن والحراسه والمالبس العسكرٌه واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه  19

لسنه  127رلم والمصاحؾ واالنترنت بعد الحصول على التاخٌص الالزمه ( موافمه امنٌه 
2021 . 

, لٌدت فى ,  396146ابرام جرجس حلٌم وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45
, تم تعدٌل النشاط  28/12/2021, وفى تارٌخ  13263, برلم اٌداع ,  03/10/2012

لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام واجراءات التسجٌل وتسوٌك وتوكٌالت تجارٌة 
رٌه والبٌطرٌه واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة الطبٌة والمحالٌل لألدوٌه البش

الطبٌة بمختلؾ انواعها ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات معهد االؼذٌة والمكمالت 
الؽذائٌة واضافات االعالؾ السائلة والبودرات البرمكسات لدى المستشفٌات والصٌدلٌات 

 ٌع ماسبك لدى الؽٌر . .والشركات او للؽٌر واٌضاً تصنٌع جم
مصنع االتحاد العربً للزجاج والبلور طارق صبح علً حسن الجنٌدي وشركاه ,  - 46

, برلم اٌداع ,  01/11/1986, لٌدت فى ,  243293شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل نشاط الشركه  29/12/2021, وفى تارٌخ  14664

ٌل مصنع حفر وشطؾ وتمطٌع وزخرفه وتلوٌن زجاج ومراٌات لٌصبح / الامه وتشؽ
وانتاج زجاج سٌكورٌت مسطح وبومبٌه واجهات وزجاج افران وزجاج دوبل جالس عازل 

 وزجاج تربلكس للدٌكور واالستٌراد والتصدٌر .
, لٌدت  282543كمال احمد ابراهٌم معمر وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 47

, تم تعدٌل  29/12/2021, وفى تارٌخ  6050, برلم اٌداع ,  03/05/1994فى , 
 النشاط لٌصبح اضافه نشاط / تصنٌع مستحضرات تجمٌل .

الشركة المابضة لمصر للطٌران " شركة مساهمة لابضة مصرٌة ش.م. ق. م" .  - 35
م: شركة لابضة خاضعة ألحكام لانون شركات لطاع األعمال العام , شركة سبك لٌدها برل

, وفى تارٌخ  20570, برلم اٌداع ,  26/11/2002, لٌدت فى ,  350093, 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح أصبح ؼرض الشركة على النحو التالى :  21/12/2021

ؼرض الشركة : تتولى الشركة من خالل الشركات التابعة لها إستثمار أموالها فً مجال 
ة العامة للدولة ، كما ٌكون لها عند نشاط هذه الشركات وذلن فً اطار تحمٌك الخط

اإللتضاء أن تموم باإلستثمار بنفسها، وللشركة فً سبٌل تحمٌك أؼراضها المٌام باألعمال 
تؤسٌس الشركات التابعة ، وؼٌرها من الشركات بالداخل أو الخارج وذلن  - 1اآلتٌة: 

ة أو خاصة أو بمفردها أو باإلشتران مع شركات لابضة أخرى أو أشخاص إعتبارٌه عام
افراد من خالل محفظة األوراق المالٌة وذلن للمٌام بؤنشطة وأعمال النمل الجوي وما ٌرتبط 

به من خدمات وأنشطة وكذلن االنشطة السٌاحٌة وتكنولوجٌا المعلومات ، ولها اإلشتران 
شراء  - 2فً تؤسٌس المعاهد العلمٌة ومراكز البحوث بما ٌُساعدها على تحمٌك أؼراضها. 

تكوٌن وإدارة محفظة  - 3أسهم شركات المساهمة أو بٌعها أو المساهمة فً رأسمالها. 
األوراق المالٌة للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكون تموٌل وسندات وحصص تؤسٌس 

 - 4وحصص أرباح وأٌه أدوات أو أصول مالٌة أخرى وتوفٌر التموٌل الالزم لذلن . 
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شؤنها أن تساعد فً تحمٌك كل أو بعض أؼراض  إجــراء جمٌــع التصرفــات التى من
مزاولة كافة األنشطة التجارٌة المحلٌة والخارجٌة التى تإدى إلى تحمٌك  - 5الشركة. 

المٌام بجمٌع اإلجراءات الالزمة لزٌادة لـٌـمـة االستثمارات التً  -6أؼراض الشركة. 
اإلستثمار فً  - 7كام هذا النظام تدٌرها الشركة أو زٌادة األرباح التً تتحمك منها وفماً ألح

مجال السٌاحة وإعادة الهٌكلة الفنٌة أو اإلدارٌة أو التموٌلٌة للشركات المتعثرة التى تعمل 
 - 8فً مجال الطٌران المدنى سواء بنفسها أو عن طرٌك أي من الشركات التابعة لها . 

ووضع الممترحات دراسة مإشرات اإلستثمار وأداء الشركات التابعة لتصحٌح مسارها 
إعتماد خطة االستثمار وبرامج  - 9والبرامج التً تجرى لتصحٌح هٌاكلها التموٌلٌة. 

 - 11إنشاء وإدارة وتشؽٌل منافذ بٌع التذاكر للجمهور.  - 10تموٌلها للشركات التابعة. 
إعداد وتمدٌم خدمات التدرٌب واإلستشارات والدراسات والخبرات واألنظمة فً مجال 

التؤجٌر  - 13إنتاج كافة المطبوعات للشركة وللشركات التابعة وللؽٌر.  - 12 تخصصها.
تمدٌم الخدمات األمنٌة فً الداخل والخارج والمساهمة فً إنشاء شركات  -14التشؽٌلً. 

النمل الجوي المنتظم وؼٌر المنتظم للركاب والبضائع والبرٌد داخلٌا ودولٌا.  - 15أخرى. 
. 

لصناعه وتجاره المنسوجات زهراتكس ش . ذ . م . م , شركة سبك شركه الزهراء  - 48
, وفى  15393, برلم اٌداع ,  22/10/1994, لٌدت فى ,  285340لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركه هو صناعه وتجاره  29/12/2021تارٌخ 
تصدٌر وذلن دون االخالل المنسوجات بكافه انواعها والتجاره الداخلٌه والتشؽٌل للؽٌر وال

باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه 
هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً 

تندمج  تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها كما ٌجوز لها ان
مولع ممارسه بالً االنشطه جمٌع  -فٌها او تشترٌها او تلحك بها وذلن طبما الحكام المانون 

انحاء جمهورٌه مصر العربٌه فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌناء فٌلزم موافمه الهٌئه مسبما 
 . 2007لسنه  350ومع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

, لٌدت فى ,  351600شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , صموٌل حلمى وهبه و - 49
, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021, وفى تارٌخ  2950, برلم اٌداع ,  22/02/2003

لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ اعمال الصٌانة واعمال النظافة والتورٌدات 
ودون تورٌد العمالة(  العمومٌه) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ومستلزماته

 والمماوالت العمومٌة. . -
سكاى فرٌت سٌرفٌس اسالم زكى واحمد عبدالعزٌز , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50

, وفى تارٌخ  7227, برلم اٌداع ,  19/05/2015, لٌدت فى ,  401850
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة ٌصبح الشحن الدولى الجوى  29/12/2021
والتخلٌص  19والمجموعة  6من المجموعة  36بحرى والتصدٌر) فٌماعدا الفمرة وال

 الجمركى( .
الشركة المابضة لمصر للطٌران " شركة مساهمة لابضة مصرٌة ش.م. ق. م" .  - 36

شركة لابضة خاضعة ألحكام لانون شركات لطاع األعمال العام , شركة سبك لٌدها برلم: 
, وفى تارٌخ  20570, برلم اٌداع ,  26/11/2002, لٌدت فى ,  350093, 
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رض الشركة على النحو التالى : , تم تعدٌل النشاط لٌصبح أصبح ؼ 21/12/2021
ؼرض الشركة : تتولى الشركة من خالل الشركات التابعة لها إستثمار أموالها فً مجال 

نشاط هذه الشركات وذلن فً اطار تحمٌك الخطة العامة للدولة ، كما ٌكون لها عند 
األعمال اإللتضاء أن تموم باإلستثمار بنفسها، وللشركة فً سبٌل تحمٌك أؼراضها المٌام ب

تؤسٌس الشركات التابعة ، وؼٌرها من الشركات بالداخل أو الخارج وذلن  - 1اآلتٌة: 
بمفردها أو باإلشتران مع شركات لابضة أخرى أو أشخاص إعتبارٌه عامة أو خاصة أو 

افراد من خالل محفظة األوراق المالٌة وذلن للمٌام بؤنشطة وأعمال النمل الجوي وما ٌرتبط 
وأنشطة وكذلن االنشطة السٌاحٌة وتكنولوجٌا المعلومات ، ولها اإلشتران به من خدمات 

شراء  - 2فً تؤسٌس المعاهد العلمٌة ومراكز البحوث بما ٌُساعدها على تحمٌك أؼراضها. 
تكوٌن وإدارة محفظة  - 3أسهم شركات المساهمة أو بٌعها أو المساهمة فً رأسمالها. 

ه من أسهم وصكون تموٌل وسندات وحصص تؤسٌس األوراق المالٌة للشركة بما تتضمن
 - 4وحصص أرباح وأٌه أدوات أو أصول مالٌة أخرى وتوفٌر التموٌل الالزم لذلن . 

إجــراء جمٌــع التصرفــات التى من شؤنها أن تساعد فً تحمٌك كل أو بعض أؼراض 
إلى تحمٌك  مزاولة كافة األنشطة التجارٌة المحلٌة والخارجٌة التى تإدى - 5الشركة. 

المٌام بجمٌع اإلجراءات الالزمة لزٌادة لـٌـمـة االستثمارات التً  -6أؼراض الشركة. 
اإلستثمار فً  - 7تدٌرها الشركة أو زٌادة األرباح التً تتحمك منها وفماً ألحكام هذا النظام 

التى تعمل مجال السٌاحة وإعادة الهٌكلة الفنٌة أو اإلدارٌة أو التموٌلٌة للشركات المتعثرة 
 - 8فً مجال الطٌران المدنى سواء بنفسها أو عن طرٌك أي من الشركات التابعة لها . 

دراسة مإشرات اإلستثمار وأداء الشركات التابعة لتصحٌح مسارها ووضع الممترحات 
إعتماد خطة االستثمار وبرامج  - 9والبرامج التً تجرى لتصحٌح هٌاكلها التموٌلٌة. 

 - 11إنشاء وإدارة وتشؽٌل منافذ بٌع التذاكر للجمهور.  - 10لتابعة. تموٌلها للشركات ا
إعداد وتمدٌم خدمات التدرٌب واإلستشارات والدراسات والخبرات واألنظمة فً مجال 

التؤجٌر  - 13إنتاج كافة المطبوعات للشركة وللشركات التابعة وللؽٌر.  - 12تخصصها. 
ً الداخل والخارج والمساهمة فً إنشاء شركات تمدٌم الخدمات األمنٌة ف -14التشؽٌلً. 

النمل الجوي المنتظم وؼٌر المنتظم للركاب والبضائع والبرٌد داخلٌا ودولٌا.  - 15أخرى. 
. 

, لٌدت فى ,  324926لمٌاء احمد رأفت عالم وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 37
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  14624, برلم اٌداع ,  10/08/1999

لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه واعمال التشطٌبات والدٌكورات 
والتصمٌمات الهندسٌه وتورٌدات وتركٌبات )دون مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر 

 ومستلزماته ودون تورٌد العماله ( .
 394506, شركة سبك لٌدها برلم: , عبد الرحمن عبد العال عبد الرحمن وشركاة  - 38

, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  763, برلم اٌداع ,  12/01/2012, لٌدت فى , 
تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة بالؽاء / العمل فى مجال االمن والحراسة 

 وإضافة نشاط / الصٌانه)كهرباء وسبالكة( والنظافة وتنسٌك الحدائك . .
حسن احمد وشرٌكته شٌماء حمدون عبد الحمٌد احمد , شركة سبك لٌدها برلم: , دمحم  - 39

, وفى تارٌخ  2400, برلم اٌداع ,  06/02/2019, لٌدت فى ,  426342
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, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامه  22/12/2021
الكمبٌوتر ومستلزماته ودون والتورٌدات العمومٌه ) دون مجاالت الدعاٌه واالعالن و

 تورٌد العماله ( وتورٌد الخرسانه الجاهزه واالنشاء والتعمٌر .
, لٌدت فى ,  428263حسٌن عبد السالم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  13471, برلم اٌداع ,  01/10/2019

ة السٌارات الجدٌدة والمستعملة والكهربائٌة للحسابة الشخصى لٌصبح اضافة نشاط / تجار
وللؽٌر وبالعموله والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌة وتجارة الدراجات النارٌة بجمٌع انواعها 

والتروسٌكالت النارٌة والكهربائٌة للحسابة الشخصى وللؽٌر بالعموله والتوزٌع والتوكٌالت 
ة والمركبات الخفٌفة والتروسٌكالت بجمٌع انواعها وعمل التجارٌة وصٌانة الدراجات النارٌ

جمٌع اعمال الصٌانة الخاصة بالمٌكانٌكا والكهرباء والسمكرة والدهان والتجمٌع والتركٌب 
والؽسٌل واصالح الفرامل وتجارة لطع ؼٌار الدراجات النارٌة واالطارات والزٌوت 

 عها . .واالكسسوارات الخاصة بالدرجات النارٌة بجمٌع انوا
, لٌدت فى ,  396511جورج جمٌل مٌنا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
, تم تعدٌل النشاط  23/12/2021, وفى تارٌخ  16235, برلم اٌداع ,  12/12/2012

لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة ولصره على نشاط/ تجارة المالبس الجاهزه وااللمشه 
 دٌر والتوكٌالت التجارٌه والؽاء نشاط االستٌراد .واالدوات واالجهزه الرٌاضٌه والتص

, لٌدت فى ,  356275خالد عبد التواب و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 42
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  17858, برلم اٌداع ,  21/10/2003

ولٌكٌة والكهرولٌكٌة لٌصبح تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تصنٌع اللوحات والدوائر الهٌدر
وتصنٌع وتجمٌع الخراطٌم والوصالت والجوانات وخدمات بترولٌة وهندسٌة ولٌاس 

 ومعاٌرة .
, لٌدت  389837هشام مصطفى عبد العزٌز وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 43

, تم تعدٌل  27/12/2021, وفى تارٌخ  3689, برلم اٌداع ,  08/03/2010فى , 
بح الؽاء نشاط/ عمال المماوالت التكمٌلٌه والصناعات الهندسٌه من ؼرض النشاط لٌص

الشركة لٌصبح ؼرض الشركة/ التصدٌر والتورٌدات) فٌما عدا مجاالت الدعاٌة واالعالن 
 والتوكٌالت التجارٌة . . -والكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد العمالة( 

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
شركه رمٌح للمماوالت العامه والتورٌدات )رمٌحكو( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, وفى تارٌخ  5257, برلم اٌداع ,  22/04/1993, لٌدت فى ,  276887
 , تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح توصٌة بسٌطة . 05/12/2021

, لٌدت فى ,  433110فتحى السٌد سالم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
, تم تعدٌل الكٌان  06/12/2021, وفى تارٌخ  15810, برلم اٌداع ,  28/09/2021

 المانونً لٌصبح شركة تضامن .
, لٌدت فى ,  429943اسامة طلعت شعبان دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل الكٌان  09/12/2021, وفى تارٌخ  8547, برلم اٌداع ,  25/08/2020
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 المانونً لٌصبح شركة تضامن .
 15/01/1969, لٌدت فى ,  137208زهران وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح  12/12/2021, وفى تارٌخ  203, برلم اٌداع , 
 توصٌة بسٌطة .

شركة حبٌشى للتجارة وخدمة معدات السٌارات ) عمرو عبد العزٌز عبد الفتاح  - 5
, برلم  20/02/2012, لٌدت فى ,  394785وشركاة ( , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح شركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  2804اٌداع , 
 تضامن .

وخدمة معدات السٌارات ) عمرو عبد العزٌز عبد الفتاح شركة حبٌشى للتجارة  - 6
, برلم  20/02/2012, لٌدت فى ,  394785وشركاة ( , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح شركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  2804اٌداع , 
 تضامن .

, لٌدت فى ,  413185ا برلم: , دمحم سامى دمحم فهمى امٌن وشركاه , شركة سبك لٌده - 7
, تم تعدٌل الكٌان  15/12/2021, وفى تارٌخ  4489, برلم اٌداع ,  06/03/2017

 المانونً لٌصبح توصٌة بسٌطة .
, لٌدت فى ,  429662باسم احمد نصار و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8

, تم تعدٌل الكٌان  15/12/2021, وفى تارٌخ  6377, برلم اٌداع ,  08/07/2020
 المانونً لٌصبح توصٌة بسٌطة .

وحٌد دمحم دمحم رفاعى وشرٌكة دمحم وحٌد دمحم دمحم رفاعى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9
, وفى تارٌخ  12355, برلم اٌداع ,  14/07/2004, لٌدت فى ,  361608

 , تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح توصٌة بسٌطة . 20/12/2021
, لٌدت فى ,  121746كرٌم فرٌد فإاد خورى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل الكٌان  21/12/2021, وفى تارٌخ  5959, برلم اٌداع ,  29/09/1964

 المانونً لٌصبح شركة تضامن .
, لٌدت فى ,  418989دمحم عبدالحمٌد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
, تم تعدٌل الكٌان  21/12/2021, وفى تارٌخ  484رلم اٌداع , , ب 09/01/2018

 المانونً لٌصبح شركة تضامن .
,  296752شركه امانً عبد الفتاح دمحم ٌوسؾ الشامً , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12

, تم  28/12/2021, وفى تارٌخ  11113, برلم اٌداع ,  14/07/1996لٌدت فى , 
 لٌصبح توصٌة بسٌطة . تعدٌل الكٌان المانونً

ورثة عٌاد عطٌة سمعان عنهم ) عماد عٌاد / كرٌم عٌاد ( , شركة سبك لٌدها برلم:  - 13
, وفى تارٌخ  15357, برلم اٌداع ,  02/09/1998, لٌدت فى ,  316405, 

 , تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح شركة تضامن . 29/12/2021
كى واحمد عبدالعزٌز , شركة سبك لٌدها برلم: , سكاى فرٌت سٌرفٌس اسالم ز - 14

, وفى تارٌخ  7227, برلم اٌداع ,  19/05/2015, لٌدت فى ,  401850
 , تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح شركة تضامن . 29/12/2021
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_____________________________________ 
 االسم و السمة

_____________________________________ 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
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 الى : عماد طه عبد اللطٌؾ وشركاه . 9192
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  2ٌاسر على سٌد احمد العنانى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 1
 بـ : . 04/02/1935تم التؤشٌر فى تارٌخ  2, برلم اٌداع  04/02/1935

,  80058حازم حسٌن رشاد حجازى , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 2
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2266, برلم اٌداع  17/05/1952بتارٌخ وتم اٌداعه 

 بـ : . 17/05/1952
, وتم اٌداعه  80058طارق السٌد هاشم فاٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 3

بـ :  17/05/1952تم التؤشٌر فى تارٌخ  2266, برلم اٌداع  17/05/1952بتارٌخ 
والرئٌس التنفٌذي لبنن الماهره / وافك مجلس اإلدارة على تفوٌض السٌد االستاذ / طارق 

 - 26803210100613مصر الماهرة رلم لومى  21/3/1968 -السٌد هاشم فاٌد 
ولمدة ثالث سنوات ،  2021مارس  31إعتباراً من تارٌخ إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة فى 

بصفته رئٌساً لمجلس اإلدارة والرئٌس التنفٌذى، فً التولٌع على كافة عمود شراء وبٌع 
طرفاً فٌها واإللرار بمبض الثمن األموال العمارٌة والمنمولة والسٌارات التً ٌكون البنن 

وإعطاء المخالصات وكذا التولٌع على عمود رهن العمارات والمنموالت والسٌارات وعمود 
رهن المحال التجارٌة والرهون التجارٌة ورهن الطائرات ورهن السفن لصالح البنن 

ولٌع بموجب وحوالة هذه الحموق للؽٌر والتنازل عنها بممابل أو بدون ممابل وفى لبول والت
التوكٌالت الصادرة من الؽٌر لصالح بنن الماهرة ببٌع ورهن أمالن العمالء العمارٌة 

والمنمولة والسٌارات ورهن المحال التجارٌة ورهن الطائرات ورهن السفن والتولٌع على 
كافة اتفالٌات التموٌل العمارى ولٌد الضمانة العمارٌة وعمود البٌع النهائٌة عن وحدات 

ن الممولة من بنن الماهرة مع ما ٌخصها من حصة شائعة فً األرض واألجزاء اإلسكا
المشتركة ورهنها لصالح البنن وذلن تؤمٌناً وضماناً للمدٌونٌات المستحمة علٌهم والتولٌع 

على عمود الوكالة الصادرة لصالح البنن وعمود عارٌة اإلستعمال و تؤسٌس الشركات 
ا وكافة العمود العرفٌة والعمود الرسمٌة أمام مصلحة الشهر وتولٌع عمودها واتخاذ اجراءاته

العمارى والتوثٌك ومكاتب السجل العٌنى ومؤمورٌاتها المختلفة وفى تمدٌم الطلبات 
واإللتماسات وتعدٌلها والتنازل عنها وتمرٌرها واستالم الصحؾ العمارٌة أمام أي جهة 

متٌاز والرهون واإلختصاص على حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة وفى اإللرار بشطب حموق اإل
إختالؾ أنواعها وتنبٌهاتنزع الملكٌة وكافة التسجٌالت المشهرة لصالح بنن الماهرة شطباً 

كلٌاً أو جزئٌاً وكذلن حوالة الحك الثابته باألحكام الصادرة لصالح بنن الماهرة ضد العمالء 
إلؽاًء جزئٌاً أو كلٌاً ، ومدٌنٌهم والتنازل عنها وفى إلؽاء التوكٌالت وعمود الوكالة 

والحضور فً جمٌع المضاٌا التً ترفع من البنن أو علٌه وتمثٌل بنن الماهرة أمام جمٌع 
المحاكم على اختالؾ أنواعها ودرجاتها بما فً ذلن المحكمة الدستورٌة العلٌا ومحكمة 

بكافة أنواعها النمض ومحاكم اإلستئناؾ والمحاكم االبتدائٌة والجزئٌة والمحاكم االلتصادٌة 
ودرجاتها والنٌابة العامة والنٌابة اإلدارٌة ونٌابات ومحاكم أمن الدولة بؤنواعها ومجلس 

الدولة بجمٌع أنواعه ودرجاته وهٌئات التحكٌم ولجان طعن الضرائب ولجان التوفٌك وألالم 
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 المحاكم والمحضرٌن وإدارة السجل التجارى والعالمات التجارٌة وؼٌر ذلن من الجهات
سواء الحكومٌة أو الؽٌر حكومٌة بما فً ذلن لجان اإلصالح الزراعى ولجان األموال 
الصادرة والحراسات بؤنواعها لضائٌة أو إدارٌة ، ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

ومكاتبها ومؤمورٌاتها وسائر الجهات والهٌئات المضائٌة واإلدارٌة بؤنحاء جمهورٌة مصر 
جالس المدن ورئاسة الحى والمحافظات ، وكذلن مصلحة العربٌة أو خارجها ، وم

الضرائب ولجانها ومؤمورٌتها المختلفة، وأٌضا التعامل مع البورصة وشركة مصر 
للمماصة واإلٌداع والمٌد المركزى والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لالستثمار 

لبالؼات والمحاضر أمام ألسام والمماصة . ولهم فً سبٌل ذلن حك المرافعة وتمدٌم ا
الشرطة والنٌابات العامة وجمٌع جهات التحمٌك المختلفة وتمدٌم المستندات واألوراق 

الرسمٌة والعرفٌة والمذكرات والتولٌع علٌها واإلطالع علٌها واستالمها من أٌة جهة سواء 
ٌن الحاسمة كانت حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة وفى الطعن بالتزوٌر أو اإلنكار وتوجٌه الٌم

وردها وطلب اإلحالة إلى التحمٌك وتعٌٌن الخبراء والمحكمٌن وردهم والطعن فً تمارٌرهم 
وأعمالهم ورد المضاه ومخاصمتهم ، وفى اإللرار بكافة أنواعها واإلبراء والصلح بما فً 
ائم ذلن التصالح فً الجنح والجناٌات أٌاً كان أرلامها والدعاوى أٌا كان نوعها وفى إٌداع لو

شروط البٌع وفى الترن ولبض الحموق واألموال والودائع من جمٌع خزائن الحكومة 
والمحاكم والبنون والبرٌد وؼٌرها . وجمٌع المبالػ المحصلة بمعرفة المحضرٌن والجهات 

اإلدارٌة األخرى ودفع الرسوم واألمانات وتسوٌتها وصرؾ بالٌها والتنازل عن الحجوزات 
التمرٌر بالطعن أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا ومحكمة النمض والمحكمة بؤنواعها المختلفة و

اإلدارٌة العلٌا وكافة محاكم مجلس الدولة ومحاكم االستئناؾ ومحاكم أمن الدولة والمحاكم 
االلتصادٌة بكافة درجاتها وأنواعها وبالتمرٌر بالتماس إعادة النظر أو باإلشكاالت 

حكام واألوامر على اختالؾ أنواعها والتمرٌر بما فً الذمة والمعارضات أو بالتظلم من األ
وبفمد المسائم وفى طلب فتح إجراءات المزاٌدة ولبول مرسى المزاد للعمارات والمنموالت 
عن/على البنن والتمرٌر بزٌادة العشر فً لضاٌا البٌوع وفى المنالضة فً لوائم التوزٌع 

ئض واألحكام واألوامر والمستندات الرسمٌة المإلتة والنهائٌة وفى استالم صور العرا
والتنفٌذٌة بسائر أنواعها من ألالم الُكتاب والمحضرٌن وفى تحصٌل ولبض لٌمتها وفى 

تنفٌذها جبراً وإدارٌاً والحضور أمام مصلحة ومكاتب ومؤمورٌات الشهر العمارى والتوثٌك 
تظلمات ومشروعات ومكاتب السجل العٌنى والتولٌع على الطلبات واإللتماسات وال

المحررات بكافة أنواعها وتعدٌلها وتمرٌرها و التنازل عنها وتسلمها واستالمها وإلؽائها 
وفى التصدٌك على البٌانات المساحٌة للمحررات المطلوب شهرها أو تجدٌدها وتمدٌم 

 اإللتماسات واإللرارات بكامل أنواعها والطلبات وتجدٌداتها وتعدٌلها والتنازل عنها وفى
التولٌع على إلرار أول تعامل واإللرارات بكافة أنواعها أمام مصلحة ومكاتب ومؤمورٌات 

الشهر العمارى والتوثٌك ومكاتب السجل العٌنى وفى التولٌع أٌضا على لٌد الرهون 
وتسجٌلها والتؤشٌر على لوائم الرهن العمارى وتجدٌداتها أٌاً كان نوعها وفى تمدٌم حوافظ 

ارٌة وتجدٌداتها والتولٌع علٌها وعلى الطلبات التً تمدم لمٌد فروع ومدٌرى لٌد الرهون التج
البنن بمصلحة السجل التجارى والعالمات التجارٌة وؼٌرها من الجهات ومؤمورٌات 
الضرائب واللجان المضائٌة واإلدارٌة على إختالؾ أنواعها وفى الحضور واإللرار 

ات العامةواإلدارٌة واإلدارة العامة للحراسات بالتخالص والتصالح أمام المحاكم والنٌاب
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سواء على األفراد أو الشركات أو الهٌئات ولجان المصادرة وكذلن التنازل عن الدعاوى 
المدنٌة سواء فً الجنح المباشرة أو ؼٌر المباشرة وفى تمدٌم طلبات الصرؾ واستٌفائها 

الخبراء ولجان بالتحكٌم  وتسوٌتها واستالم وتسلٌم الشٌكات وفى الحضور أمام مكاتب
والحضور فً جلسات البٌوع اإلدارٌة وطلب فتح إجراءات المزاٌدة وفى تنفٌذ األحكام 
واألوامر واستالم األعٌان العمارٌة والمنموالت وكذا استالم الصور الرسمٌة والتنفٌذٌة 

العدل  واألحكام واألوامر والتوكٌالت وؼٌرها من جمٌع المحاكم ومكاتب التحكٌم بوزارة
وكافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة واإلدارٌة وفى تنفٌذ األحكام واألوامر الوالئٌة 

والمضائٌة والعمود الرسمٌة واستالم العمارات والمنموالت المنفذ علٌها واتخاذ كافة 
إجراءات التنفٌذ والتصرؾ فٌها وابرام عمود البٌع للؽٌر ولبض الثمن المتحصل منها، وفى 

مع السام الشرطة وجهاز الكسب ؼٌر المشروع وتحرٌر المحاضر وفى طلب التعامل 
استصدار تراخٌص المبانً والسٌارات وؼٌرها وتجدٌدها وتعدٌلها وإلؽائها والتولٌع على 

كافة األوراق والمستندات الالزمة فً هذا الصدد . ولسٌادته حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر أو 
المانونٌة ببنن الماهرة فً كل أو بعض ما ذُكر مجتمعٌن  السادة المحامٌن بمجموعة الشئون

 أو منفردٌن ولهم حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه  80058احمد دمحم رفعت دمحم صالح , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 4

 بـ : . 17/05/1952تم التؤشٌر فى تارٌخ  2266, برلم اٌداع  17/05/1952بتارٌخ 
 132062اسامه موسى ابراهٌم , عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ , الممٌد برلم لٌد ,  - 5

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2462, برلم اٌداع  07/09/1966, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر . 07/09/1966

,  132062مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , فاروق البسٌونى فرج الوزٌر , عضو  - 6
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2462, برلم اٌداع  07/09/1966وتم اٌداعه بتارٌخ 

 للشئون المالٌة واالدارٌة . -بـ : متفرغ  07/09/1966
, وتم اٌداعه  132062دمحم جالل سٌد االهل , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 7

بـ :  07/09/1966تم التؤشٌر فى تارٌخ  2462, برلم اٌداع  07/09/1966بتارٌخ 
 ؼٌر تنفٌذى .

, وتم اٌداعه  132062سعد احمد سعد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 8
بـ :  07/09/1966تم التؤشٌر فى تارٌخ  2462, برلم اٌداع  07/09/1966بتارٌخ 

 ممثل العاملٌن .
, وتم  132062ابوزاٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , ٌاسر دمحم احمد  - 9

 07/09/1966تم التؤشٌر فى تارٌخ  2462, برلم اٌداع  07/09/1966اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
وائل فإاد دمحم مصطفى , عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ , الممٌد برلم لٌد ,  - 10

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2462لم اٌداع , بر 07/09/1966, وتم اٌداعه بتارٌخ  132062
 بـ : ممثل للشركة المابضة للتشٌد والتعمٌر . 07/09/1966
,  132062دمحم مصطفى حنفى دمحم وهٌدى , الرئٌس التنفٌذى , الممٌد برلم لٌد ,  - 11

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2462, برلم اٌداع  07/09/1966وتم اٌداعه بتارٌخ 
 منتدب . بـ : وعضو 07/09/1966
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, وتم اٌداعه  133132امٌر ودٌد فهمى للتة , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 12
بـ :  10/05/1967تم التؤشٌر فى تارٌخ  1246, برلم اٌداع  10/05/1967بتارٌخ 

تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للطرؾ الرابع منفردا السٌد / امٌر ودٌد فهمى حك ادارة 
 ٌع عنها منفردا بشرط ان تكون اعماله باسم الشركة وضمن اؼراضها .الشركة والتول

, وتم  133132كرستٌن ودٌد فهمى للته , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 13
 10/05/1967تم التؤشٌر فى تارٌخ  1246, برلم اٌداع  10/05/1967اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  179246لممٌد برلم لٌد , كرٌم ٌوسؾ عٌاد نبٌه , مدٌر , ا - 14
ٌمثل  -بـ :  06/11/1976تم التؤشٌر فى تارٌخ  13696, برلم اٌداع  06/11/1976

المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة 
شركات او الئحتة التنفٌذٌة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة هذا العمد او لانون ال

وٌكون للسٌد / كرٌم ٌوسؾ نبٌة وحدة الحك فى التولٌع منفردا على كافة  -2للجمعٌة العامة 
العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

ل وبٌع ومستخدمى الشركة وتحدٌد صفاتهم وسلطاتهم ومرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وتحوٌ
وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 
تتعلك بمعاملة الشركة بالنمد او باالجل ولة شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات كما ٌكون لة لبض وصرؾ اٌة مبالػ وكذلن 
لدى البنون والتعامل علٌها صرفا واٌداعا والتصرؾ فٌها وفى التولٌع على  فتح حسابات

عمود المروض بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت والرهون وكذلن االشتران 
وٌكون الى اثنٌن من المدٌرٌن االخرٌن الحك فى التولٌع  -3فى المإسسات االخرى 

كٌة للشركة صرفا بحد الصى خمسون الؾ جنٌه مجتمعٌن مع بعضهما على الحسابات البن
فى التعامل الواحد ولكل من المدٌرٌن الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاته الى مدٌر اخر 

 او اى من الؽٌر .
, وتم اٌداعه  179246جبرٌٌل سلٌم جبرائٌل كحال , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 15

 بـ : . 06/11/1976التؤشٌر فى تارٌخ تم  13696, برلم اٌداع  06/11/1976بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  179246السٌد ابراهٌم السٌد الحبال , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 16
 بـ : . 06/11/1976تم التؤشٌر فى تارٌخ  13696, برلم اٌداع  06/11/1976
برلم لٌد ,  هانى دمحم ممدوح عبدالمالن الخولى , عضو مجلس ادارة , الممٌد - 37

تم التؤشٌر فى تارٌخ  75, برلم اٌداع  04/01/1961, وتم اٌداعه بتارٌخ  105741
 بـ : . 13/01/1986
, وتم اٌداعه  105741سامح دمحم ابراهٌم كامل , عضو منتخب , الممٌد برلم لٌد ,  - 38

 .بـ :  13/01/1986تم التؤشٌر فى تارٌخ  75, برلم اٌداع  04/01/1961بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  238470عادل عدلى حبٌب , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 39

بـ :  12/03/1986تم التؤشٌر فى تارٌخ  713633, برلم اٌداع  02/12/1985بتارٌخ 
تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / اتفك الشرٌكان على تعدٌل االدارة والتولٌع من الشرٌكٌن 

 صبحى باسٌلى مجتمعٌن او منفردٌن . عادل عدلى حبٌب وعماد
, وتم  246730مدحت محمود كامل عطٌفه , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 40
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 04/05/1987تم التؤشٌر فى تارٌخ  7725, برلم اٌداع  04/05/1987اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج للوفاة .

, وتم اٌداعه  242580,  مٌنا فٌلٌب رٌاض , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد - 41
بـ :  23/05/1989تم التؤشٌر فى تارٌخ  12159, برلم اٌداع  23/09/1986بتارٌخ 

االدارة والتولٌع لكال من مٌنا فٌلٌب رٌاض وبٌتر مٌنا فٌلٌب مجتمعٌن او منفردٌن وذلن 
على كل ما ٌرتبط بالشركة من معامالت مع المطاعٌن االعمال العام والخاص والجمارن 

مختلؾ الجهات على ان ٌمترن التولٌع باسم الشركة وفً حدود اؼراضها وكذلن التولٌع و
والحصول على تسهٌالت االئتمانٌة من البنون وفتح حسابات جارٌة وفتح اعتمادات 
والصرؾ او االٌداع من البنون باسم الشركة او التولٌع على الشٌكات اما فٌما ٌتعلك 

شراء او بٌع السٌارات المملوكة او شراء او بٌع اي اصل  بالرهن التجاري او العماري او
 من اصول الشركة فٌكون التولٌع للطرؾ االول منفردا .

, وتم  242580ماجده فٌلٌب رٌاض جرجس , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 42
 23/05/1989تم التؤشٌر فى تارٌخ  12159, برلم اٌداع  23/09/1986اٌداعه بتارٌخ 

 : . بـ
, وتم اٌداعه  242580بٌتر مٌنا فٌلٌب رٌاض , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 43

 بـ : . 23/05/1989تم التؤشٌر فى تارٌخ  12159, برلم اٌداع  23/09/1986بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  242580جون ماجد عدلً كامل , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 44

 بـ : . 23/05/1989تم التؤشٌر فى تارٌخ  12159, برلم اٌداع  23/09/1986بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  133490سالمة سلطان مصطفى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 64

بـ :  05/04/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  2221, برلم اٌداع  30/08/1967بتارٌخ 
 الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة .العضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، ممثل 

, وتم اٌداعه  133490حسن دمحم دمحم خلٌفة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 65
بـ :  05/04/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  2221, برلم اٌداع  30/08/1967بتارٌخ 

 عضو مجلس االدارة عن اتحاد المساهمٌن والعاملٌن بالشركة .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  1عصام دمحم الشٌمى دمحم الشٌمى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 96
بـ : تعٌٌنه  16/10/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  18132, برلم اٌداع  16/10/2002

 والٌزال ٌعمل به حتى تارٌخه . 2021/4/1مدٌرا لفرع ترٌومؾ اعتبارا من 
, وتم اٌداعه  353571متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  عمرو هشام فإاد دمحمي , شرٌن - 97

بـ :  08/06/2003تم التؤشٌر فى تارٌخ  9493, برلم اٌداع  08/06/2003بتارٌخ 
تعدٌل االدارة والتولٌع لكال من هشام فإاد دمحمي وعمرو هشام فإاد دمحمي مجتمعٌن او 

 وضمن اؼراضها .منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم باسم الشركة 
, وتم اٌداعه  193942لطفى ابراهٌم على عبدالنبى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 17

بـ :  29/01/1979تم التؤشٌر فى تارٌخ  1755, برلم اٌداع  29/01/1979بتارٌخ 
ٌمثل المدٌرٌن العامٌن الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن أو  \مدٌر الشركه 

فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها فً سبٌل تحمٌك ؼرض الشركة منفردٌن 
المصرح به لانوناً وكذا إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى 
األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً وعمال الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 
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وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام  ومكافآتهم ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل
جمٌع العمود وبٌع وشراء سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها وكذا السٌارات فً حالة 

إستٌرادها إتجاراً وكذا الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والتنازل والتصالح فً المضاٌا ، 
بالنمد أو باألجل ولهما مجتمعٌن أو  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة

منفردٌن حك اإللتراض عموماً سواء عن طرٌك فتح اإلعتمادات أو الؽٌر مفتوح بها 
إعتمادات من البنون وبٌع مشمولها بالعملة المحلٌة. وكذلن لهما مجتمعٌن أو منفردٌن حك 

رهون وشراء وبٌع الشراءوالمبادالت وبٌع المحال التجارٌة والعمارات وكذلن حك إجراء ال
األسهم والسندات واإلشتران فً المإسسات األخرى وتوكٌل الؽٌر فً التولٌع على عمود 

التؤسٌس ودون الرجوع إلى الشركاء وعلى أن ٌتم إخطارهم خالل إسبوعٌن من تارٌخ كل 
 عملٌة تتم شراءاً أو بٌعاً وفً حالة ؼٌاب السٌدٌن المدٌرٌن العامٌن للشركة ٌموم سٌادتهما
مجتمعٌمن أو منفردٌن بتفوٌض الؽٌر أو أٌاً من الشركاء للمٌام بإدارة الشركة وتصرٌؾ 

أمورها وخاصة التولٌع على الشٌكات بموجب تفوٌض خاص. وإضافة إلى ماسبك ٌكون 
الشرٌن بالشركة ومساعد المدٌر  -األستاذة/ وسام لطفً إبراهٌم علً عبد النبً -1لكل من 

الشرٌن بالشركة ومساعد المدٌر  -هللا لطفً إبراهٌم علً عبد النبً  األستاذة/ هبة-2العام 
العام مجتمعتٌن فى حك التولٌع على الشٌكات الصادرة والورادة للصرؾ لجمٌع المعامالت 

البنكٌة بكافة البنون المصرٌة والمصارؾ فى كافة حسابات الشركة وبكافة المعامالت 
كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع وعلى المكاتبات الرسمٌة بٌن الشركة و

-العام ولطاع األعمال والبنون وذلن لسرعة إنجاز إعمال الشركة فى حالة عدم تواجد : 
السـٌد االسـتاذ -تولٌع منفرد  -السـٌد االسـتاذ / لطفى ابراهٌم على عبد النبى رئٌس الشركة 

تولٌع منفرد كما ٌكون للسٌد / شرٌؾ  -ام / باسـم لطفى ابراهٌم على عبد النبى المدٌر الع
الحك فً التولٌع على الشٌكات مجتمعاً مع أٌاً من )السٌد/ لطفً  -السٌد أحمد طرخان 

 ابراهٌم على عبد النبى أو السـٌد/ باسـم لطفى ابراهٌم على عبد النبى( .
ٌداعه بتارٌخ , وتم ا 198491اخٌم لٌمان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 18
بـ : ومدٌر  18/09/1979تم التؤشٌر فى تارٌخ  13158, برلم اٌداع  18/09/1979

 عام .
, وتم اٌداعه  198491حاتم احمد فإاد دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 19

بـ :  18/09/1979تم التؤشٌر فى تارٌخ  13158, برلم اٌداع  18/09/1979بتارٌخ 
 الشئون المالٌة . ودٌر عام

, وتم اٌداعه  137208حازم رفمى دمحم زهران , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 20
 بـ : . 02/06/1983تم التؤشٌر فى تارٌخ  203, برلم اٌداع  15/01/1969بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  137208ناٌر رفمى دمحم زهران , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 21
 بـ : . 02/06/1983تم التؤشٌر فى تارٌخ  203, برلم اٌداع  15/01/1969بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  137208تامر رفمى دمحم زهران , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 22
 بـ : . 02/06/1983تم التؤشٌر فى تارٌخ  203, برلم اٌداع  15/01/1969بتارٌخ 

, وتم  137208مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , رفمً دمحم احمد زهران ,  - 23
بـ  02/06/1983تم التؤشٌر فى تارٌخ  203, برلم اٌداع  15/01/1969اٌداعه بتارٌخ 

: تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع والبٌع موكولة للطرؾ االول 
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ٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون الشرٌن المتضامن منفردا وله كافة السلطات لتحم
االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها للشرٌن االول المتضامن فمط 

 منفردا وله الحك فى تعٌٌن وفصل موظفٌن الشركة .
, وتم  137208ناهد سٌؾ الدٌن دمحم ثابت , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 24

بـ  02/06/1983تم التؤشٌر فى تارٌخ  203لم اٌداع , بر 15/01/1969اٌداعه بتارٌخ 
 : خرجت للوفاه .

, وتم اٌداعه  137208باسم رفمى دمحم زهران , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 25
 بـ : . 02/06/1983تم التؤشٌر فى تارٌخ  203, برلم اٌداع  15/01/1969بتارٌخ 

, وتم  288374شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  عصام اسماعٌل دمحم البمبى , مدٌر و - 74
 05/04/1995تم التؤشٌر فى تارٌخ  4924, برلم اٌداع  05/04/1995اٌداعه بتارٌخ 

بـ : اضافة صالحٌات للطرؾ االول المتضامن السٌد / عصام اسماعٌل دمحم البمبى منفردا 
ا العمارٌة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاته

واالراضً والسٌارات والتعامل مع ادارات المرور لتجدٌد وتراخٌص السٌارات والتعامل 
مع السام الشرطة ونٌابات المرور واستالم الرخص وشهادات البٌانات كما له حك توصٌل 

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم  289629لٌد , سلٌمان سعٌد سلٌمان اسعد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم  - 75

 15/02/1996تم التؤشٌر فى تارٌخ  8830, برلم اٌداع  19/06/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تعدٌل صفته من موصى الى متضامن .

, وتم  289629مٌنا سعٌد سلٌمان سعٌد سلٌمان , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 76
 15/02/1996التؤشٌر فى تارٌخ  تم 8830, برلم اٌداع  19/06/1995اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تعدٌل صفته من متضامن الى موصى .
, وتم  289629سمٌحه اسعد حبٌب عبدالشهٌد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 77

 15/02/1996تم التؤشٌر فى تارٌخ  8830, برلم اٌداع  19/06/1995اٌداعه بتارٌخ 
شركه لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن سمٌحه اسعد بـ : تعدٌل حك االداره والتولٌع عن ال

سلٌمان سعٌد سلٌمان اسعد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل مع -حبٌب عبد الشهٌد 
 البنون فٌما ٌخص الرهن والمرض بحٌث ٌكون ذلن باسم الشركه ومتعلما بؽرضها .

,  281894د , حسن مختار دمحم صالح عمارة , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌ - 249
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3740, برلم اٌداع  19/03/1994وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 01/12/2021
, وتم اٌداعه  193942لطفى ابراهٌم على عبدالنبى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 26

بـ :  26/05/1984تم التؤشٌر فى تارٌخ  1755, برلم اٌداع  29/01/1979بتارٌخ 
ٌمثل المدٌرٌن العامٌن الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن أو  \لشركه مدٌر ا

منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها فً سبٌل تحمٌك ؼرض الشركة 
المصرح به لانوناً وكذا إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى 

ومستخدمً وعمال الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم  األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء
ومكافآتهم ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام 

جمٌع العمود وبٌع وشراء سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها وكذا السٌارات فً حالة 
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براء والتنازل والتصالح فً المضاٌا ، إستٌرادها إتجاراً وكذا الصلح واإللرار واإلنكار واإل
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما مجتمعٌن أو 

منفردٌن حك اإللتراض عموماً سواء عن طرٌك فتح اإلعتمادات أو الؽٌر مفتوح بها 
عٌن أو منفردٌن حك إعتمادات من البنون وبٌع مشمولها بالعملة المحلٌة. وكذلن لهما مجتم

الشراءوالمبادالت وبٌع المحال التجارٌة والعمارات وكذلن حك إجراء الرهون وشراء وبٌع 
األسهم والسندات واإلشتران فً المإسسات األخرى وتوكٌل الؽٌر فً التولٌع على عمود 

التؤسٌس ودون الرجوع إلى الشركاء وعلى أن ٌتم إخطارهم خالل إسبوعٌن من تارٌخ كل 
لٌة تتم شراءاً أو بٌعاً وفً حالة ؼٌاب السٌدٌن المدٌرٌن العامٌن للشركة ٌموم سٌادتهما عم

مجتمعٌمن أو منفردٌن بتفوٌض الؽٌر أو أٌاً من الشركاء للمٌام بإدارة الشركة وتصرٌؾ 
أمورها وخاصة التولٌع على الشٌكات بموجب تفوٌض خاص. وإضافة إلى ماسبك ٌكون 

الشرٌن بالشركة ومساعد المدٌر  -سام لطفً إبراهٌم علً عبد النبً األستاذة/ و-1لكل من 
الشرٌن بالشركة ومساعد المدٌر  -األستاذة/ هبة هللا لطفً إبراهٌم علً عبد النبً -2العام 

العام مجتمعتٌن فى حك التولٌع على الشٌكات الصادرة والورادة للصرؾ لجمٌع المعامالت 
والمصارؾ فى كافة حسابات الشركة وبكافة المعامالت البنكٌة بكافة البنون المصرٌة 

وعلى المكاتبات الرسمٌة بٌن الشركة وكافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 
-العام ولطاع األعمال والبنون وذلن لسرعة إنجاز إعمال الشركة فى حالة عدم تواجد : 

السـٌد االسـتاذ -تولٌع منفرد  -الشركة السـٌد االسـتاذ / لطفى ابراهٌم على عبد النبى رئٌس 
تولٌع منفرد كما ٌكون للسٌد / شرٌؾ  -/ باسـم لطفى ابراهٌم على عبد النبى المدٌر العام 

الحك فً التولٌع على الشٌكات مجتمعاً مع أٌاً من )السٌد/ لطفً  -السٌد أحمد طرخان 
 عبد النبى( . ابراهٌم على عبد النبى أو السـٌد/ باسـم لطفى ابراهٌم على

, وتم اٌداعه  237056امٌرة دمحم صالح الدٌن , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 27
 بـ : . 14/08/1985تم التؤشٌر فى تارٌخ  9979, برلم اٌداع  14/08/1985بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  237056ٌاسمٌن دمحم صالح الدٌن , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 28
 بـ : . 14/08/1985تم التؤشٌر فى تارٌخ  9979, برلم اٌداع  14/08/1985بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  237056منة هللا دمحم صالح الدٌن , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 29
 بـ : . 14/08/1985تم التؤشٌر فى تارٌخ  9979, برلم اٌداع  14/08/1985بتارٌخ 

, وتم  237056دٌن دمحم دمحم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , طارق دمحم صالح ال - 30
 14/08/1985تم التؤشٌر فى تارٌخ  9979, برلم اٌداع  14/08/1985اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  237056دمحم صالح الدٌن دمحم دمحم فرؼلى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 31

 14/08/1985تم التؤشٌر فى تارٌخ  9979م اٌداع , برل 14/08/1985اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج للوفاه .

, وتم اٌداعه  237056عادل دمحم دمحم فرؼلى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 32
بـ :  14/08/1985تم التؤشٌر فى تارٌخ  9979, برلم اٌداع  14/08/1985بتارٌخ 

ة والتولٌع باسمها موكولة للشرٌكٌن المتضامنٌن تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح ادارة الشرك
االول والثانً وهما السٌد / عادل دمحم دمحم فرؼلً والسٌد / طارق دمحم صالح الدٌن دمحم دمحم 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن حك التولٌع والحضور نٌابة عن الشركة والتماضً 
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 ً كل ما ذكر او بعض شئون االدارة .باسمها والؼراضها كما لهما الحك فً توكٌل الؽٌر ف
,  105741هانى دمحم ممدوح عبدالمالن الخولى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 33

 13/01/1986تم التؤشٌر فى تارٌخ  75, برلم اٌداع  04/01/1961وتم اٌداعه بتارٌخ 
ل الشركة امام بـ : وله ان ٌمارس االعمال االتٌه بٌاشرها طبك للنظام االساسى : ٌمث

المضاء وفى صالتهما بالؽٌر وٌتولى وحده رئاسة العمل التنفٌذى بالشركة وتصرٌؾ 
امورها الٌومٌة واالشراؾ على سٌر العمل فى جمٌع لطاعاتها ومتابعة االداء بجمٌع 

ٌملن حك التولٌع عن  -االنشطة واتخاذ ما ٌراه من لرارات تنظٌم العمل وتحمٌك االهداؾ 
انفراد العضو المنتدب التنفٌذى للشركة او االعضاء المنتدبٌن وفما لصالحٌات الشركة على 

الممررة لهم ولمجلس االدارة الحك فى اى ٌعٌن من بٌن اعضاإه او من بٌن مدٌري الشركة 
من ٌكون لهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولذلن فى امور او 

ال ٌجوز التولٌع على المعامالت البنكٌة الى من  موضوعات محددة وفى جمٌع االحوال
االشخاص المشار الٌهم بالفمرة السابمة منفردا الموضوع عالٌه مستخرج من لرارات 

تفوٌض السٌد العضو المنتدب التنفٌذى فى تفوٌض بعض السادة المسئولٌن  -مجلس االدارة 
السٌد  -1ان على االلل مجتمعٌن فى التولٌع على الشٌكات وكافة المعامالت البنكٌة منهم اثن

السٌد  -3السٌد المهندس / طارق محمود عبدالعلٌم  -2المحاسب / خٌرى عبدالستار الجندى 
 المحاسب / دمحم عبدالفضٌل دمحم .

, وتم اٌداعه  105741نبٌل دمحم فتحً محمود حماد , تحمٌل , الممٌد برلم لٌد ,  - 34
بـ : رئٌس  13/01/1986تم التؤشٌر فى تارٌخ  75, برلم اٌداع  04/01/1961بتارٌخ 

 ؼٌر تنفٌذي للشركة .
 105741اسامة دمحم ابو السعود عبد الفتاح , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 35

تم التؤشٌر فى تارٌخ  75, برلم اٌداع  04/01/1961, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 13/01/1986
, وتم اٌداعه  105741عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  خالد دمحم شدٌد , - 36

 بـ : . 13/01/1986تم التؤشٌر فى تارٌخ  75, برلم اٌداع  04/01/1961بتارٌخ 
, وتم  261984احمد دمحم عرفه هاشم الؽرابلى , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 45

 21/04/1990تؤشٌر فى تارٌخ تم ال 5392, برلم اٌداع  21/04/1990اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تكون ادارة الشركة وحك التولٌع نٌابة عنها موكولة للسٌدة / سالى دمحم عرفة هاشم 

الؽرابلى والسٌد / احمد دمحم عرفة هاشم الؽرابلى مجتمعٌن او منفردٌن او لمن ٌفوضهما او 
رات والمصالح ٌوكلهما رسمٌا فى ذلن وهما الممثل المانونى للشركة امام جمٌع الوزا

الحكومٌة والهٌئات العامة والخاصة والشركات العامة والخاصة ومصلحة الشهر العمارى 
والتوثٌك والمحاكم بجمٌع درجاتها واختصاصاتها والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات 
والواردات والوكالء التجارٌٌن والمصدرٌن والمستوردٌن ومصلحة الضرائب والجمارن 

تجارٌة والهٌئات والجمعٌات والنمابات المهنٌة والعمالٌة ولهما مجتمعٌن او والؽرفة ال
منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها والتعامل باسمها 
اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة فى ؼرض الشركة والتولٌع على عمود تحوٌل وبٌع 

الذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى وتسدٌد كافة السندات ا
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما مجتمعٌن او منفردٌن شراء وبٌع جمٌع 
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العمارات واالراضى والمنموالت والسٌارات والمواد والمهمات والبضائع والعدد واالالت 
بض الثمن وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الالزمة لؽرض الشركة للنفس او للؽٌر ول

والمصارؾ العامة والخاصة من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال 
وااللتراض والرهن ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 
لفنٌة مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وتولٌع جمٌع الجزاءات علٌهم وتحدٌد جمٌع المسائل ا

الخاصة بعملٌات الشركة وجمٌع شئونها االدارٌة ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل 
 او بعض ما ذكر .

, وتم  267683بهجت ٌوسؾ اسكاروس عطٌه , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 46
 07/07/1991تم التؤشٌر فى تارٌخ  8475, برلم اٌداع  07/07/1991اٌداعه بتارٌخ 

: تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌكون الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن بـ 
فى التولٌع على الشٌكات والبٌع والرهن والشراء وااللتراض من البنون وبٌع وشراء 
والتصرؾ فى اصول الشركة واصدار الشٌكات وخطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ن واالٌداع والسحب وادارات المرور وتجدٌد وترخٌص المستندٌة وفتح الحسابات بالبنو
السٌارات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها 
وللشركاء حك الكفالة للؽٌروحك التولٌع علً عمود االندماج والتحوٌل الً شركات االموال 

 و الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم  273431حسن حسن حسن المال , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 47

 22/08/1992تم التؤشٌر فى تارٌخ  10542, برلم اٌداع  22/08/1992اٌداعه بتارٌخ 
بـ : كفالة شركة الماهرة لالستثمار والتنمٌة العمارٌة للشركات المابضة والشركات الشمٌمة 

تم منحها لتلن الشركات وتفوٌض كل من السٌد / رئٌس لها وذلن بشان المروض التً ٌ
 مجلس االدارة والسٌد / العضو المنتدب فً التولٌع مجتمعٌن على عمود الكفالة تبعا لذلن .

, وتم  273431رأفت دمحم احمد سٌد احمد عمران , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 48
 22/08/1992تم التؤشٌر فى تارٌخ  10542, برلم اٌداع  22/08/1992اٌداعه بتارٌخ 

 محافظه الجٌره . -اكتوبر 6بـ : مدٌرا لفرع /مدٌنه 
, وتم  276887كارم ٌوسؾ عبد العزٌز رمٌح , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 49

 22/04/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  5257, برلم اٌداع  22/04/1993اٌداعه بتارٌخ 
 لٌع للسٌد / كارم ٌوسؾ عبد العزٌز رمٌح منفردا .بـ : حك االدارة والتو

,  276887ٌوسؾ عبدالعزٌز دمحم ٌوسؾ رمٌح , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 50
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5257, برلم اٌداع  22/04/1993وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خرج للوفاه . 22/04/1993
, وتم  276887, شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبد العزٌز دمحم ٌوسؾ  - 51

 22/04/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  5257, برلم اٌداع  22/04/1993اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج للوفاه .

صموئٌل جندى شنوده موسى , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 52
تم التؤشٌر فى  11455ٌداع , برلم ا 05/09/1993, وتم اٌداعه بتارٌخ  278672

بـ : خروج الشرٌن المتضامن السٌد/ صموئٌل جندى شنوده موسى  05/09/1993تارٌخ 
 واستالمة كافة حموله .
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, وتم  278672ماجً صموئٌل جندي شنوده , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 53
 05/09/1993ٌخ تم التؤشٌر فى تار 11455, برلم اٌداع  05/09/1993اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  278672حنان صموئٌل جندى شنوده , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 54

 05/09/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  11455, برلم اٌداع  05/09/1993اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  279158مارسٌل هوشار , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 55
بـ : المادة  07/10/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  13013, برلم اٌداع  07/10/1993

( بعد التعدٌل : لررت الجمعٌة العامة الؽٌرعادٌة لبول استمالة السٌد/ ٌاسر دمحم عبد 11)
فرنسى  -مدٌرا عاما  -الشركة وتعٌٌن السٌد / رٌشارد مبارن المجٌد صالح ـ مدٌر عام 

على النحو التالى : ٌتولى ادارة الشركة مدٌران عامان تعٌنهما  11الجنسٌة وتعدٌل المادة 
الجمعٌة العامة من بٌن الشركاء أو من ؼٌرهم واستثناء من طرٌمة التعٌٌن سالفة الذكر عٌن 

فرنسى الجنسٌة السٌد / رٌشارد  -مدٌرا عاما  -هوشار الشركاء كال من : السٌد / مارسٌل 
فرنسى الجنسٌة وٌباشر المدٌران العامان مهامهما حتى  -مبارن ـ مدٌرا عاما 

وٌمر المدٌران بانه لم ٌسبك صدور احكام لضائٌة ضد احدهما بعموبة أو  31/12/2024
( ، 162( ، )89واد )جنحة مخلة بالشرؾ أو بعموبة من العموبات المنصوص علٌها فى الم

وذلن خالل الخمس سنوات السابمة  1981لسنة  159( من المانون رلم 164( ، ) 163) 
على تعٌٌنهما ) ما لم ٌكن لد رد الٌه اعتباره ( وبانهما ال ٌعمالن بالحكومة أو بالمطاع العام 

الشركة فً  ( بعد التعدٌل : ٌمثل المدٌران العامان12أو بمطاع االعمال العام . المادة )
عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة 
والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وشركات 

المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجمارن والتؤمٌنات االجتماعٌة 
عامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وكذلن الت

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما مجتمعٌن او منفردٌن 

ة انواعها والتولٌع على عمود الشراء والبٌع حك شراء وبٌع السٌارات المملوكة للشركة بكاف
للسٌارات وكذلن التعامل مع مصلحة السجل التجارى ومصلحة الضرائب المصرٌة ولهما 
الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

الت الشركة بالنمد واجورهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعام
او باالجل ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

ذكر واصدار التوكٌالت للمحامٌن. اما فٌما ٌتعلك بااللتراض من البنون والمإسسات المالٌة 
تب او او الشركات او االفراد والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة وفتح ولفل الفروع او المكا

االشتران او شراء المإسسات االخرى او االندماج فٌها او التعامل معها او بٌع او رهن 
العمارات وعمد االتفالٌات ؼٌر المحددة المٌمة فال ٌجوز اجراإها اال بعد موافمة الجمعٌة 

العامة باؼلبٌة الشركاء الحائز لثالث ارباع رأس المال على االلل. باالضافة لما تمدم ٌكون 
حك التعامل على حسابات الشركة لدى البنون للمجموعتٌن التالى اسمائهم : المجموعة )أ( 

 -السٌد / رٌشارد مبارن  -فرنسى الجنسٌة .  -مدٌر عام  -السٌد / مارسٌل هوشار  -: 
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ؼٌر  -السٌد / دمحم سفٌان بن دمحم عز الدٌن المصمودى  -فرنسى الجنسٌة .  -مدٌر عام 
ؼٌر  -السٌد / تامر ابراهٌم على عبد العاطى  -نسٌة . المجموعة )ب( : تونسى الج -مدٌر 
مصرى الجنسٌة .  -ؼٌر مدٌر  -السٌد / اٌمن دمحم حسن ابراهٌم  -مصرى الجنسٌة  -مدٌر 

السٌد / ناصر رجب  -مصرى الجنسٌة .  -ؼٌر مدٌر  -السٌد / دمحم احمد مهدى حسانٌن  -
السٌد / حسام سمٌر دمحم عبد العزٌز  -صرى الجنسٌة م -ؼٌر مدٌر  -ابو المجد السمان 

ؼٌر  -السٌده / رحاب دمحم عبد المعطً أبو الخٌر  -مصرى الجنسٌة  -ؼٌر مدٌر  -مرزوق 
مصرى  -ؼٌر مدٌر  -السٌد/ هشام ممدوح مختار مرسً  -مصرٌة الجنسٌة  -مدٌر 

ة عن الشركة لدي البنون وفما الجنسٌة ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌاب
( و EGP)بالجنٌه المصرى20310204003الحساب البنكً بؤرلام -1للمعاٌٌر االتٌة: 

( USD)بالدوالر األمرٌكً  20310204005( و EUR)بالٌورو  20310204004
الحساب البنكً  - 2( فرع مصر الجدٌدة . QNBالمفتوح على بنن لطر الوطنً األهلً )

 040-079204-111( وEGP)بالجنٌه المصرى 040-079204-001بؤرلام 
( المفتوح على بنن USD)بالدوالر األمرٌكً  040-079204-110( و EUR)بالٌورو 
HSBC  فرع سٌتى ستارز مول مدٌنة نصر . وذلن الجراء المعامالت المصرفٌة المعتادة

مر التحوٌل( على ) اٌداع ـ سحب ـ تظهٌر ـ شٌكات ـ أوامر الدفع واألذونات ـ النمل وأوا
الى فردٌن مجتمعٌن من المجموعة ) ب ( وذلن بحد  -الحسابات البنكٌة المذكورة اعاله . 

ٌورو ) خمسون الؾ ٌورو ( أو ما ٌعادله بالعملة المحلٌة أو االجنبٌة  50 000الصى مبلػ 
او  الى فرد من المجموعة ) أ ( مجتمع مع اخر من المجموعة ) أ ( -للمعاملة الواحدة . 

ٌورو) مائة وخمسون الؾ ٌورو ( أو ما  150 000من المجموعة ) ب( بحد الصى مبلػ 
كما ٌكون الى فردٌن مجتمعٌن من  -ٌعادله بالعملة المحلٌة أو االجنبٌة للمعاملة الواحدة . 

المجموعة ) أ ( أو المجموعة )ب( / او اى فرد من المجموعة ) أ( مع اى فرد من 
ن الحك فى استصدار خطابات الضمان من البنون عالٌة بحد الصى المجموعة )ب( مجتمعٌ

ٌورو ) عشرة االؾ ٌورو ( أو ما ٌعادله بالعملة المحلٌة أو االجنبٌة  10000مبلػ 
 لالصدار الواحد . .

, وتم اٌداعه  280357احمد اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 56
بـ :  14/12/1993تم التؤشٌر فى تارٌخ  16906برلم اٌداع ,  14/12/1993بتارٌخ 

 مدٌرا لفرع مصر الجدٌدة .
, وتم اٌداعه  291939نظمى منٌر حبشى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 78

بـ :  31/10/1996تم التؤشٌر فى تارٌخ  15714, برلم اٌداع  22/10/1995بتارٌخ 
بح للشرٌكٌن حك التولٌع واالدارة مجتمعٌن والتولٌع على تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌص

عمود البٌع والشراء وااللتراض والرهن بؤسم الشركة ولهما حك الكفالة للؽٌر وحك تفوٌض 
الؽٌر او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر كما ٌحك لهما بٌع اصول الشركة العمارٌة 

 والمنموالت والسٌارات للنفس والؽٌر .
,  432302دمحم محمود دمحم ابراهٌم منصور , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 337

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9192, برلم اٌداع  15/06/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 30/12/2021
, وتم اٌداعه  281765انجى جان بشاره شحادة , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 57
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بـ :  07/03/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  3358, برلم اٌداع  07/03/1994بتارٌخ 
شارع عبد  4ٌتولً إدارة الشركة السٌدة/ إنجً جان بشارة شحاده مصرٌة الجنسٌة الممٌمة 

المهندسٌن بالجٌزة، والسٌد/ عصام لبٌب خلٌل سلٌمان مصري الجنسٌة،  -الموي أحمد 
الماهرة وٌكون للسٌدة/  -مدٌنة نصر أول  -المنطمة الثامنة  - 54بلون  - 4الممٌم فً لطعة 

إنجً جان بشارة شحاده حك التولٌع باإلنفراد فٌما ٌكون للسٌد/ عصام لبٌب خلٌل سلٌمان 
الحك فً التولٌع منفرداً، وٌباشر هإالء المدٌرٌن وظٌفتهم لمدة ؼٌر محدودة وٌمروا بؤنهم 

مخلة بالشرؾ أو بعموبة من  لم ٌسبك صدور أحكام لضائٌة ضدهم بعموبة جناٌة أو جنحة
( من المانون رلم 164(، )163(، )162(، )89العموبات المنصوص علٌها فً المواد )

وذلن خالل الخمس سنوات السابمة علً تعٌنٌهم وبإنهم ال ٌعملون  1981لسنة  159
( بعد التعدٌل: ٌمثل 12بالحكومة أو المطاع العام أو بمطاع األعمال العام". المادة )

دٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل الم
بإسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولؾ 
وعزل وكالء مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض كافة المبالػ 

د كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والصفمات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌ
التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

وبٌع وشراء السٌارات والمنموالت واإللتراض من البنون وفتح االعتمادات وٌكون لهم 
بالبنون والتولٌع على عمود االلتراض والرهن  منفردٌن حك التولٌع على فتح الحسابات

وكافة مستنداتها وشروطها أمام البنون، ولهم منفردٌن حك تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض 
صالحٌتهم. "أما إصدار الشٌكات وتظهٌرها ٌكون من أربع مستوٌات: المستوي األول: 

ؼٌر  -كاتٌا شلهوب فرنسً الجنسٌة السٌدة/  -ؼٌر مدٌر  -السٌد/ راجً باترٌن شلهوب 
فرنسً الجنسٌة  -ؼٌر مدٌر  -فرنسٌة الجنسٌة المستوي الثانً: السٌد/ فادي جابور  -مدٌرة 

مصرى الجنسٌة المستوي الثالث: السٌد/  -ؼٌر مدٌر  -السٌد/ منٌر صابر دمحم الحفناوي
ٌمان مصري الجنسٌة السٌد/ حسام سعد دمحم ابراهٌم سل -مدٌر  -عصام لبٌب خلٌل سلٌمان 

ؼٌر مدٌر  -مصري الجنسٌة المستوي الرابع: السٌد/ وائل دمحم زكً مرسً  -ؼٌر مدٌر  -
مصري الجنسٌة وذلن على النحو األتً: "ٌكون ألي من أفراد المستوي األول المذكورٌن  -

أعاله حك التولٌع على الشٌكات دون حد ألصً بشرط وجود تولعٌن علً األلل. ٌكون ألي 
ذكورٌن فً المستوي األول مجتمعاً مع أي من المذكورٌن فً المستوي من األفراد الم

الثانً أو الثالث حك التولٌع على الشٌكات دون حد ألصً. ٌكون الي فرد من المذكورٌن 
فً المستوي الثانً التولٌع مجتمعا مع احد المذكورٌن فً المستوي الثالث وذلن بحد الصً 

او ما ٌعادلها ٌكون اي فرد من المذكورٌن فً ثالثمائه الؾ دوالر امرٌكً  300000
المستوي الرابع التولٌع مجتمعا مع احد المذكورٌن فً المستوي التانً او الثالث وذلن بحد 

 خمسه وخمسون الؾ دوالر امرٌكً او ما ٌعادلها . 55000الصً 
,  282089حسام فوزى دمحم عبد المحسن , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 58

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4480, برلم اٌداع  31/03/1994وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون لرئٌس مجلس االدارة السٌد / حسام فوزى دمحم عبد المحسن  31/03/1994

الخرافً الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 
اع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولط
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التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن 
رأس المال وااللتراض والرهن والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات 

بٌع اصول  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وله منفردا حك
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة 

وضمن اؼراضها وله منفردا الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 
مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله منفردا حك لبض ودفع المبالػ 

تسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود وتولٌع وتحوٌل وبٌع و
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل 

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . .
, وتم  133490ٌاسمٌن احمد ضٌاء الدٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 59

 05/04/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  2221, برلم اٌداع  30/08/1967 اٌداعه بتارٌخ
 بـ : عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ ممثل عن شركة االهلً لالستثمار .

ٌمن احمد ضٌاء الدٌن على حسن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 60
تؤشٌر فى تارٌخ تم ال 2221, برلم اٌداع  30/08/1967, وتم اٌداعه بتارٌخ  133490

 ممثل عن شركة االهلً لالستثمار . -بـ : عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  05/04/1994
 133490دمحم محمود احمد حسان الجبالى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 61

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2221, برلم اٌداع  30/08/1967, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 ممثل الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة .بـ :  05/04/1994
,  133490محمود عبدالحلٌم دمحم عشماوى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 62

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2221, برلم اٌداع  30/08/1967وتم اٌداعه بتارٌخ 
عات بـ : عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ ، ممثل الشركة المابضة للصنا 05/04/1994

 الؽذائٌة .
 133490احمد العٌسوى عبده عبدة العٌسوى , الرئٌس التنفٌذى , الممٌد برلم لٌد ,  - 63

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2221, برلم اٌداع  30/08/1967, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ممثل الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة . 05/04/1994
, وتم اٌداعه بتارٌخ  138485تامر دمحم ناصر , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 66
بـ : تعٌٌن  05/05/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  2826, برلم اٌداع  23/06/1969

عضوا منتدبا ورئٌسا تنفٌذٌا لشركة مصر الجدٌدة لالسكان  -السٌد / تامر دمحم دمحم ناصر 
فوٌض السٌد المهندس / تامر دمحم دمحم ناصر بصفته العضو المنتدب والتعمٌر الموافمة على ت

والرئٌس التنفٌذي للشركة والممثل المانونً لها فً صلتها بالؽٌر وتمثٌلها امام المضاء 
بالنسبة لالدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع الجهات  -1وآخرٌن فً اآلتً 

دس / تامر دمحم دمحم ناصرالعضو المنتدب والرئٌس الخارجٌة المختلفة ٌفوض السٌد المهن
التنفٌذي للشركة فً االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وفً التعامل مع االحٌاء واالجهزة 
والوزارات وؼٌرها وذلن فٌما ٌتعلك باستخراج التراخٌص والموافمات والتصارٌح الالزمة 

بها من اجراءات او متطلبات كالمجمعة  لتحمٌك ومباشرة الشركة لنشاطها وفً كل ما ٌتعلك
العشرٌة والدفاع المدنً وجهات المرافك وؼٌرها وفً التولٌع عن الشركة منفردا فً تلن 

بالنسبة لالجراءات المضائٌة والتحكٌم امام كافة الجهات ٌفوض السٌد المهندس  -2المسائل 
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ركة فً االلرار بالحك المدعً / تامر دمحم دمحم ناصر العضو المنتدب والرئٌس التنفٌذي بالش
به وفً التنازل عنه والصلح والتحكم فٌه ولبول الٌمٌن وتوجٌهها وردها وترن الخصوم 
والتنازل عن الحكم او طرٌك من طرق الطعن فٌه ورفع الحجز واالدعاء بالتزوٌر ورد 

ة الماضً ومخاصمته ورد الحٌز والعرض الفعلً ولبوله والتنازل عن االحكام المضائٌ
المدنٌة والجنائٌة االبتدائٌة والنهائٌة والدعاوي المدنٌة فً الجنح وتحرٌن واٌماؾ 

االجراءات المضائٌة واثبات ذلن امام اي جهة لضاٌئة او ؼٌر لضائٌة وامام النٌابة العامة 
والمحامون العموم والنائب العام وؼٌرهم وصوال لما ٌحمك مصلحة الشركة وله الحك فً 

ً كل او بعض تلن االختصاصات وله توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر تفوٌض الؽٌر ف
بالنسبة للتولٌع على عمود المدٌونٌن  -3وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة او متعلك بها 

العضو المنتدب والرئٌس  -السٌد المهندس / تامر دمحم دمحم ناصر  -والتسهٌالت االئتمانٌة 
المكلؾ باعمال رئٌس المطاع  -لمحاسب / ولٌد احمد فوزي السٌد ا -التنفٌذي تولٌع أول 
السٌد المحاسب / اٌهاب احمد عبد هللا الضرٌبً المكلؾ باعمال مدٌر  -المالً تولٌع ثانً 

عام الموازنة تولٌع ثانً وفً جمٌع االحوال ٌتعٌن ان ٌكون التولٌع االول والثانً مجتمعٌن 
السٌد المهندس / تامر  -معامالت المصرفٌة ٌفوض بالنسبة للبنون والشٌكات وكافة ال - 4

السٌد المحاسب / ولٌد احمد  -العضو المنتدب والرئٌس التنفٌذي تولٌع أول  -دمحم دمحم ناصر 
المكلؾ باعمال رئٌس المطاع المالً تولٌع اول / ثانً السٌد المحاسب / اٌهاب  -فوزي 

السٌد  -لموازنة تولٌع اول / ثانً احمد عبد هللا الضرٌبً المكلؾ باعمال مدٌر عام ا
 -5المكلؾ باعمال مدٌر عام البنون تولٌع اول / ثانً  -المحاسب / رامً جرجس مٌخائٌل 

ٌفوض السٌد المهندس / تامر دمحم دمحم ناصر العضو المنتدب والرئٌس التنفٌذي فً التولٌع 
ٌة امام الشهر العماري عن الشركة منفردا على عمود الشراء واالٌجار االبتدائٌة والنهائ

والتوثٌك للنفس او الؽٌر العرفٌة والرسمٌة وعمود التاجٌر التموٌلً والتموٌل العماري وله 
الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض تلن االختصاصات وله توكٌل الؽٌر فً كل او 

 فً حالة ؼٌاب العضو - 6بعض ما ذكر وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة او متعلك بها 
المنتدب والرئٌس التنفٌذي ٌحل محله فً كافة التولٌعات فً كافة ما ورد بهذه المذكرة 

السٌد المهندس / اسماعٌل محمود اسماعٌل العضو المنتدب للشئون الفنٌة وفً جمٌع 
االحوال ٌتعٌن اثبات انه تم مراجعة ما سٌتم تولٌعه مسبما من االدارات المعندٌة بذلن وعلى 

تم التولٌع على اي من المعامالت المصرفٌة او الشٌكات او السندات من ان ٌراعً اال ٌ
محررها او مراجعها وعلى ان ٌتم اٌماؾ العمل باٌة لرارات او تفوٌضات سابمة صادرة 
من المجلس تتعارض مع ما ورد بتلن المذكرة ومع مراعاة كافة احكام الموانٌن واللوائح 

 وادارٌا ولانونٌا. . والمرارات المنظمة لهذا االمر مالٌا
, وتم اٌداعه  138485اسماعٌل محمود اسماعٌل , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 67

بـ :  05/05/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  2826, برلم اٌداع  23/06/1969بتارٌخ 
عضوا منتدبا للشئون الفنٌة لشركة مصر الجدٌدة  -تعٌٌن السٌد / اسماعٌل محمود اسماعٌل 

 لالسكان والتعمٌر .
, وتم  285340ناهد احمد طنطاوى احمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 68

 22/10/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  15393, برلم اٌداع  22/10/1994اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
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, وتم  285340شاكر عبدالحمٌد الحسٌنى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 69
 22/10/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  15393, برلم اٌداع  22/10/1994داعه بتارٌخ اٌ

بـ : ٌتولً اداره الشركه مدٌرٌن تعٌنهم الجمعٌه العامه للشركه من بٌن االعضاء وبتارٌخ 
لررت الجمعٌه العامه ؼٌر عادٌه تعدٌل الماده الحادٌه عشر من عمد الشركه  2020/12/7

 وٌدٌر الشركه اي اثنٌن مدٌرٌن مجتمعٌن . -ركه االساس بشان اداره الش
, وتم اٌداعه  285340عبدالحمٌد دمحم شاكر الحسٌنى , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 70

بـ : تم  22/10/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  15393, برلم اٌداع  22/10/1994بتارٌخ 
 لبول االستماله من اداره الشركه .

, وتم اٌداعه  285340الحسٌنً , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , علً مخلص  - 71
 بـ : . 22/10/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  15393, برلم اٌداع  22/10/1994بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  285340عمر مخلص الحسٌنً , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 72
 بـ : . 22/10/1994التؤشٌر فى تارٌخ تم  15393, برلم اٌداع  22/10/1994بتارٌخ 

, وتم  285340مخلص دمحم شاكر الحسٌنى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 73
 22/10/1994تم التؤشٌر فى تارٌخ  15393, برلم اٌداع  22/10/1994اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  302805,  دمحم السعٌد السعٌد حبٌب , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد - 79

بـ :  12/03/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  4721, برلم اٌداع  12/03/1997بتارٌخ 
تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء المتضامنٌن / دمحم السعٌد السعٌد حبٌب والسعٌد 

ن او ماجد السعٌد حبٌب واٌمن دمحم السعٌد السعٌد حبٌب حك االدارة والتولٌع مجتمعٌ
منفردٌن والتعامل بؤسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والجمارن 

والهٌئة لالستثمار ولطاع االعمال ومؤمورٌات الضرائب والسجل التجارى والشهر العمارى 
وتعٌٌن الموظفٌن والمحاسبٌن بالشركة ولهم حك تمثٌل الشركة فى المكاتبات والعمود 

دٌم المستندات واستالمها وللطرفٌن المتضامنٌن / السعٌد ماجد السعٌد وافتتاح الفروع وتم
)  20000حبٌب واٌمن دمحم السعٌد السعٌد حبٌب مجتمعٌن فى التولٌع فى اكثر من 

عشرون الؾ جنٌه ( فى البنون وبالنسبه للمعامالت المالٌة التى تحمك ؼرض الشركة 
كة وضمن اؼراضها ولهم حك التولٌع بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم بؤسم الشر

 عن الشركة .
, وتم اٌداعه  304610سعٌد احمد عبد الحافظ , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 80

بـ : حك  06/07/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  9824, برلم اٌداع  22/05/1997بتارٌخ 
لرهن والتعامل مع البنون االداره والتولٌع مكفول للطرفٌن ولهم الحك فى االلتراض وا

وحك البٌع والشراء فى اصول الشركه من معدات وسٌارات واالت وكل ما ٌخص الشركه 
من اصول وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى بالتعامل مع 

الجهات الحكومٌه والمطاع الخاص واى جهه اخرى بما ٌحمك ؼرض الشركه واحتاجاتها 
لشراء لمعدات واالت وسٌارات الشركه بتوكٌل رسمى عام لضاٌا فى كل او بعض والبٌع وا

 مماذكر سالفا محدد به الؽرض منه .
, وتم  308427دمحم دسولى محمود حسنٌن , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 81

 14/10/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  20219, برلم اٌداع  14/10/1997اٌداعه بتارٌخ 
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: تعدٌل حك االدارة والتولٌع لكل من الطرؾ االول والثانً والثالث مجتمعٌن او  بـ
منفردٌن ولهم اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة واجراء كافة العمود ومعامالت الشركة 
وتعهداتها وكذلن لهم الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا 

اما المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص  حك التولٌع عن الشركة
ولطاع االعمال بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع كافة البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 
والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك االفراج
وضمن اؼراضها وكذلن لهم منفردٌن او مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء وااللتراض 

والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم 
ورهم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً عزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد اج

ومرتباتهم ولهم حك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر او بعض 
 الصالحٌات المذكورة .

, وتم اٌداعه  271531اسالم دمحم سعٌد عبد اللطٌؾ فوده , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 82
 بـ : . 28/12/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  4080, برلم اٌداع  16/03/1992بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  271531احمد دمحم سعٌد فوده , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 83
 بـ : . 28/12/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  4080, برلم اٌداع  16/03/1992
, وتم اٌداعه بتارٌخ  271531دمحم سعٌد عبداللطٌؾ فوده , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 84
بـ : ٌمثل  28/12/1997تم التؤشٌر فى تارٌخ  4080 , برلم اٌداع 16/03/1992

وللسٌد المدٌر األول مهندس / دمحم سعٌد عبد  -1المدٌرٌن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر. 
 26309250102371الماهرة مصر رلم إثبات الشخصٌة  25/9/1963اللطٌؾ فوده 

الشركة والتعامل باسمها مدٌر عام الشركة له منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لإلدارة 
وله منفردا الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه 
وؼٌر الحكومٌه والمطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلن له منفردا التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 
لتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم األ

الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له منفردا حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن 
ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضى والسٌارات وكل ذلن بؤسم الشركة 

خدمٌن ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم ولمصلحتها وله الحك فً التعٌٌن وعزل مست
وأجورهم وله منفردا أبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 -2الشركة بالنمد او باآلجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر 
صر رلم إثبات الماهرة م 6/9/1988وللسٌد المدٌر الثانى مهندس / إسالم دمحم سعٌد فوده 

وللسٌد المدٌر الثالث  -3مدٌر تنسٌك المشارٌع فمط.  -28809062103352الشخصٌة 
الماهرة مصر رلم إثبات الشخصٌة  1/7/1995مهندس/ أحمد دمحم سعٌد فوده 

 مدٌر تطوٌر األعمال فمط. . - 29507010101537
 277772ٌد برلم لٌد , احمد هشام عبدالعزٌز دمحم عالم , رئٌس مجلس ادارة , المم - 85

تم التؤشٌر فى تارٌخ  8421, برلم اٌداع  03/07/1993, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : التجدٌد لمجلس ادارة الشركة لمدة جدٌدة لمدة ثاللث سنوات و بماء  26/07/1998
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 تشكٌله كما هو وكذلن الصالحٌات بدون تعدٌل او تؽٌٌر .
, وتم اٌداعه  316434و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , فتحى خلٌفه فاٌز عفارة , مدٌر  - 86

بـ :  02/09/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  15419, برلم اٌداع  02/09/1998بتارٌخ 
تعدٌل حك االدارة والتولٌع مكفول للشرٌن المهندس / فتحً خلٌفة عفارة منفردا فً 

ل الؽٌر فً كل او المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكافة الجهات وله الحك فً توكٌ
بعض صالحٌات وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فً ابرام العمود 

والمشارطات والمعامالت مع الؽٌر وشراء ما ٌلزم الشركة لممارسة نشاطها وابرام 
الصفمات باسم الشركة كما له حك االلتراض والرهن من البنون باسم الشركة وله حك بٌع 

 شركة وممتلكاتها .او رهن اصول ال
, وتم اٌداعه  316434فتحى خلٌفه فاٌز عفارة , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 87

بـ :  02/09/1998تم التؤشٌر فى تارٌخ  15419, برلم اٌداع  02/09/1998بتارٌخ 
تعدٌل حك االدارة والتولٌع مكفول للشرٌن المهندس / فتحً خلٌفة عفارة منفردا فً 

ح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكافة الجهات وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او المصال
بعض صالحٌات وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فً ابرام العمود 

والمشارطات والمعامالت مع الؽٌر وشراء ما ٌلزم الشركة لممارسة نشاطها وابرام 
والرهن من البنون باسم الشركة وله حك بٌع الصفمات باسم الشركة كما له حك االلتراض 

 او رهن اصول الشركة وممتلكاتها .
, وتم اٌداعه  337007اسامه حامد دمحم ٌوسؾ , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 88

بـ :  14/02/2001تم التؤشٌر فى تارٌخ  2475, برلم اٌداع  14/02/2001بتارٌخ 
بح كالتالى . حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن اسامه حامد دمحم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌص

ٌوسؾ وطاهر عبد الفتاح ابو مسلم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على عمود 
الشراء ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع اصول والرهن وااللتراض من البنون وكذلن 

على الشٌكات ولهما الحك فى ان ٌوكال او  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع
ٌفوضا عنهما من ٌشاء فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 
مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع اصول الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك الصلح 

 ا .وااللرار واالنكار واالبراء جمٌع المحاكم فى المضاٌا التى ترفع منا او علٌن
, وتم  338482هشام احمد فإاد احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 89

 30/04/2001تم التؤشٌر فى تارٌخ  6774, برلم اٌداع  30/04/2001اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعٌٌن االستاذ هشام احمد فإاد احمد المائم باعمال النمابة العامة للعاملٌن بالمرافك العامة 

ادارة شركة المابضة لكهرباء مصر ممثال عن العاملٌن بدال من السٌد/ عادل  عضو مجلس
 نظمى على حسن وذلن للمدة بالٌة لمجلس االدارة .

, وتم  340742طارق دمحم كامل عبد اللطٌؾ , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 90
 08/08/2001رٌخ تم التؤشٌر فى تا 14070, برلم اٌداع  08/08/2001اٌداعه بتارٌخ 

بـ : حك االدارة والتولٌع لتصبح اتفك االطراؾ على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع للطرؾ 
االول والطرؾ الثالث مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثلون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم 

مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بؤسمها ولهم 
الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 
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الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والمرافك وشركات 
المرافك وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن باالجل وحك التعامل 
رأس المال وحك التولٌع على عمود االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 
وكذلن لهم حك التصرؾ الكامل بالبٌع والتنازل للنفس او للؽٌر عن العمارات واالراضى 

والنهائٌة للنفس او للؽٌر ولهم حك البٌع للنفس والسٌارات والتولٌع على عمو البٌع االبتدائٌة 
او للؽٌر والتنازل للنفس او للؽٌر عن كل ثابت ومنمول واى اصل من اصول الشركة ولهم 
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ولهم 

 حك التوكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم  344186عاصم السٌد عبدهللا اللٌثى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 91

 09/02/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  2453, برلم اٌداع  09/02/2002اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك التولٌع واالدارة للطرؾ الثانً ) عاصم السٌد عبد هللا ( منفردا وعلى ان 

 لد وافك الشركاء على ذلن وفما للعمد االصلً .ٌكون المدٌر المسئول و
دٌنا عبد هللا حسٌن مصطفى الكٌالنى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 92

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9891, برلم اٌداع  04/08/1991, وتم اٌداعه بتارٌخ  268065
 .بـ : تعدٌل صفتها من شرٌكة متضامنة الً شرٌكه موصٌه  09/03/2002
, وتم  268065ضٌاء عبد هللا حسٌن الكٌالنى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 93

 09/03/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  9891, برلم اٌداع  04/08/1991اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لسٌد / ضٌاء عبداللة حسٌن الكٌالنى منفردا وله 

نٌابة عن الشركة امام الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة وفى التولٌع  الحك فى التولٌع
على كافة انواع العمود سواء كانت ابتدائٌة او نهائٌة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 
وتمثٌل الشركة امام كافة البنون والسحب واالٌداع من حسابات الشركة واصدار الشٌكات 

والبٌع والشراء ما هو ثابت او منمول لحساب الشركة وتحصٌلها والرهن وااللتراض 
وباسمها كما له الحك فى ابرام عمود البٌع والشراء والتولٌع علٌها مجتمعٌن او منفردٌن وله 

 الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم  347040مصطفى دمحم شولً موسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 94

 01/07/2002تم التؤشٌر فى تارٌخ  11211, برلم اٌداع  01/07/2002داعه بتارٌخ اٌ
 . 2021/ 11/  16بـ : بدال من السٌد / خالد السما ابراهٌم اللوزي اعتبارا من 

 347040خالد السما ابراهٌم اللوزى , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 95
تم التؤشٌر فى تارٌخ  11211, برلم اٌداع  01/07/2002, وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : والمدٌر العام بدال من السٌد / خالد محمود فهمً عبد العزٌز الصاوي  01/07/2002
 . 2021/  11/  16اعتبارا من 

, وتم  346099عمر دمحم أحمد مصطفى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 98
 27/03/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  8416, برلم اٌداع  20/05/2002اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع تصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد / عماد محمود احمد 
السٌد والسٌد / عمر دمحم احمد مصطفى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم الحك فً التعامل 

ٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكوم
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جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌع على الشٌكات ، فٌما 
عدا االلتراض والرهن من البنون فٌكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ، ولهم حك توكٌل 

 او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . .
, وتم  371958شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  على دمحم على حسٌن الزواوى , - 99

 03/10/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  19364, برلم اٌداع  03/10/2005اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  371958ادم دمحم على حسٌن الزواوى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 100

 03/10/2005شٌر فى تارٌخ تم التؤ 19364, برلم اٌداع  03/10/2005اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  371958مالن دمحم على حسٌن الزواوى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 101

تم التؤشٌر فى تارٌخ  19364, برلم اٌداع  03/10/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 03/10/2005

, وتم  371958د , نورالدٌن دمحم حسٌن الزواوى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌ - 102
 03/10/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  19364, برلم اٌداع  03/10/2005اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  371958دمحم على حسٌن الزواوى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 103

 03/10/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  19364, برلم اٌداع  03/10/2005اٌداعه بتارٌخ 
حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا وله ذلن كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك بـ : 

ؼرض الشركة وله الحك فى التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن والمروض والتعامل 
 مع كافة البنون والجهات الحكومٌة .

برلم لٌد , نصر احمد محمود سالم , عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ , الممٌد  - 104
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2666, برلم اٌداع  19/05/1968, وتم اٌداعه بتارٌخ  135219

 بـ : ممثل المال العام . 13/11/2005
دمحم محمود سلٌمان دمحم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 105

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2666, برلم اٌداع  19/05/1968, وتم اٌداعه بتارٌخ  135219
بـ : ممثل المال العام ممثال للشركه المابضه للنمل البحري والبري بدال من  13/11/2005

 ا/ احمد دمحم عبد الفتاح .
,  135219مهدى مبرون فرج سالمة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 106

لتؤشٌر فى تارٌخ تم ا 2666, برلم اٌداع  19/05/1968وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن . 13/11/2005

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى , عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ , الممٌد برلم لٌد ,  - 107
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2666, برلم اٌداع  19/05/1968, وتم اٌداعه بتارٌخ  135219

 بـ : ممثل المال العام . 13/11/2005
, وتم  135219دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 108

 13/11/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  2666, برلم اٌداع  19/05/1968اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن .

الممٌد برلم لٌد , دمحم محمود سلٌمان دمحم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ,  - 109
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  2666, برلم اٌداع  19/05/1968, وتم اٌداعه بتارٌخ  135219
بـ : الجوهري تفوٌض المجلس للسٌد / رئٌس مجلس ادارة والعضو  13/11/2005

المنتدب بتفوٌض من لهم حك التولٌع علً كافه المعامالت المصرفٌه بالبنون المتعامل معها 
/ حمدي السٌد ابراهٌم بصفته الوظٌفٌه رئٌس 1اده المحالٌن علً المعاش بدال من الس

/ السٌده رعاٌه عبد الرشٌد دمحم بصفتها الوظٌفٌه مدٌر عام الشئون  2المطاع االداري 
/ عزه عبد 4بصفتها الوظٌفٌه محاسب اول حسابات  -/ زكٌه فإاد عبده 3المالٌه )تكلٌؾ( 

/ دمحم الهاوي ٌونس ابو الفتوح 5ٌر اداره الحسابات المالٌه الفتاح دمحم بصفتها الوظٌفٌه مد
 بصفته الوظٌفٌه رئٌس لسم االصول .

, وتم اٌداعه  284077سعٌد دمحم احمد احمد الفمى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 110
بـ :  07/12/2005تم التؤشٌر فى تارٌخ  11268, برلم اٌداع  10/08/1994بتارٌخ 

 مالته عن وظٌفه مدٌر فرع االسكندرٌه ) فرع تنفٌذ فئه ثانٌه( .لبول است
, وتم اٌداعه بتارٌخ  1دمحم ابوالعزائم كمال دمحم ثابت , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 111

بـ : مدٌرا لفرع  15/02/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1, برلم اٌداع  07/02/1935
 ٌزال ٌعمل به حتى تارٌخه . وال 2021/8/29االلصر اعتبارا من 

, وتم اٌداعه  1محمود احمد حمدى محمود على , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 112
بـ : مدٌر  15/02/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1, برلم اٌداع  07/02/1935بتارٌخ 

 وال ٌزال ٌعمل به حتى تارٌخه . 2019/9/30لفرع منوؾ اعتبارا من 
, وتم اٌداعه  1 عبد الفتاح مصطفى , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , احمد دمحم - 113

بـ : مدٌرا  15/02/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1, برلم اٌداع  07/02/1935بتارٌخ 
وال ٌزال ٌعمل به حتى  2021/  6/  10للفرع محافظة الوادي الجدٌد اعتبارا من 

 تارٌخه. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  1د , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , دمحم سٌد احمد محمود احم - 114

بـ : مدٌرا للفرع  15/02/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1, برلم اٌداع  07/02/1935
 وال ٌزال ٌعمل به حتى تارٌخه . . 2021/  5/  20محافظة الجٌزة العجوزة اعتبارا من 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1الممٌد برلم لٌد , سٌد احمد عبد البالً سٌد , مدٌر فرع ,  - 115
بـ : مدٌرا للفرع ابً  15/02/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1, برلم اٌداع  07/02/1935

وال ٌزال ٌعمل به حتى  2021/ 9/ 23شمر من شارع مراد محافظة الجٌزة اعتبارا من 
 تارٌخه . .

, وتم اٌداعه  1مٌد برلم لٌد , رٌهام جمال الدٌن احمد السٌد , مدٌر فرع , الم - 116
بـ : مدٌرا  15/02/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1, برلم اٌداع  07/02/1935بتارٌخ 

وال ٌزال ٌعمل به حتى  2020/ 2/  19اكتوبر محافظة الجٌزة اعتبارا من  6للفرع مدٌنة 
 تارٌخه . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  1د , احمد دمحم عبدالعلٌم دمحم , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌ - 117
بـ : مدٌرا لفرع  15/02/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  1, برلم اٌداع  07/02/1935

 وال ٌزال ٌعمل حتى تارٌخه . 2018/3/11المرٌة الذكٌة اعتبارا من 
, وتم  361608دمحم وحٌد دمحم دمحم رفاعى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 138

 20/01/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  12355, برلم اٌداع  14/07/2004اٌداعه بتارٌخ 
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بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها امام كافة 
الجهات االدارٌة والمضائٌة والهٌئات والمإسسات واالفراد والبنون والسحب واالٌداع وبٌع 

 لمتضامن / دمحم وحٌد دمحم دمحم رفاعً منفردا .اصول الشركة وممتلكاتها للشرٌن ا
, وتم اٌداعه  361608وحٌد دمحم دمحم رفاعً , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 139

بـ :  20/01/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  12355, برلم اٌداع  14/07/2004بتارٌخ 
 خرج للوفاه .

, وتم اٌداعه  310692, الممٌد برلم لٌد ,  حماده فهمى عبدالسالم , مدٌر و شرٌن - 140
بـ : تعدٌل  02/10/2011تم التؤشٌر فى تارٌخ  42, برلم اٌداع  01/01/1998بتارٌخ 

حك اإلدارة و التولٌع : ٌمثل السٌد / حمادة فهمً عبد السالم مدٌر وشرٌن ) منفرداً ( 
إلدارة الشركة و التعامل الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات 

باسمها وله منفرداً ، الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 
الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكل ذلن وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم 
باسم الشركة ولصالحها . وله منفرداً ، حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

سحب و إٌداع وفتح حسابات وؼلمها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و 
التولٌع علً الشٌكات و اإلفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم الشركة . وله منفرداً ، حك 

ود الشراء و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك التولٌع علً عم
بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل . وله منفرداً حك لبض ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل 

وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة و التجارٌة وكذلن خطابات الضمان وله حك توكٌل أو 
ر تعدٌل حك اإلدارة و التولٌع : ٌمثل السٌد / حمادة تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذك

فهمً عبد السالم مدٌر وشرٌن ) منفرداً ( الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد 
أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها وله منفرداً ، الحك فً التعامل باسم 

ٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكوم
لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها . وله منفرداً 
ؼلمها وكافة ، حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح حسابات و

صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع علً الشٌكات و اإلفراج عن رأس 
المال وكل ذلن باسم الشركة . وله منفرداً ، حك التولٌع علً عمود الشراء و إبرام كافة 

العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل . وله 
حك لبض ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة و  منفرداً 

التجارٌة وكذلن خطابات الضمان وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر 
تعدٌل حك اإلدارة و التولٌع : ٌمثل السٌد / حمادة فهمً عبد السالم مدٌر وشرٌن ) منفرداً 

ع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل ( الشركة فً عاللاتها م
باسمها وله منفرداً ، الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم 
وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلن وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و

باسم الشركة ولصالحها . وله منفرداً ، حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 
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سحب و إٌداع وفتح حسابات وؼلمها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و 
شركة . وله منفرداً ، حك التولٌع علً الشٌكات و اإلفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم ال

التولٌع علً عمود الشراء و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك 
بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل . وله منفرداً حك لبض ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل 

وكٌل أو وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة و التجارٌة وكذلن خطابات الضمان وله حك ت
تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر تعدٌل حك اإلدارة و التولٌع : ٌمثل السٌد / حمادة 

فهمً عبد السالم مدٌر وشرٌن ) منفرداً ( الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد 
أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها وله منفرداً ، الحك فً التعامل باسم 

ة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و الشرك
لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها . وله منفرداً 
و المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح حسابات وؼلمها وكافة ، حك التعامل مع جمٌع البنون 

صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع علً الشٌكات و اإلفراج عن رأس 
المال وكل ذلن باسم الشركة . وله منفرداً ، حك التولٌع علً عمود الشراء و إبرام كافة 

الشركة بالنمد أو باآلجل . وله  العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت
منفرداً حك لبض ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة و 

التجارٌة وكذلن خطابات الضمان وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر 
وشرٌن ) منفرداً تعدٌل حك اإلدارة و التولٌع : ٌمثل السٌد / حمادة فهمً عبد السالم مدٌر 

( الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل 
باسمها وله منفرداً ، الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 

كالهم الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أش
وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلن 

باسم الشركة ولصالحها . وله منفرداً ، حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 
سحب و إٌداع وفتح حسابات وؼلمها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و 

و اإلفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم الشركة . وله منفرداً ، حك التولٌع علً الشٌكات 
التولٌع علً عمود الشراء و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل . وله منفرداً حك لبض ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل 
التجارٌة وكذلن خطابات الضمان وله حك توكٌل أو  وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة و

تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر تعدٌل حك اإلدارة و التولٌع : ٌمثل السٌد / حمادة 
فهمً عبد السالم مدٌر وشرٌن ) منفرداً ( الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد 

ه منفرداً ، الحك فً التعامل باسم أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها ول
الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و 

لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 
ه منفرداً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها . ول

، حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح حسابات وؼلمها وكافة 
صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع علً الشٌكات و اإلفراج عن رأس 

المال وكل ذلن باسم الشركة . وله منفرداً ، حك التولٌع علً عمود الشراء و إبرام كافة 
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لمشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل . وله العمود و ا
منفرداً حك لبض ودفع المبالػ و تولٌع وتحوٌل وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة و 

التجارٌة وكذلن خطابات الضمان وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر 
ثل السٌد / حمادة فهمً عبد السالم مدٌر وشرٌن ) منفرداً تعدٌل حك اإلدارة و التولٌع : ٌم

( الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل 
باسمها وله منفرداً ، الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 

و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام 
وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلن 

باسم الشركة ولصالحها . وله منفرداً ، حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 
لبنون و المصارؾ و سحب و إٌداع وفتح حسابات وؼلمها وكافة صور التعامل مع جمٌع ا

التولٌع علً الشٌكات و اإلفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم الشركة . وله منفرداً ، حك 
التولٌع علً عمود الشراء و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك 

ٌل بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل . وله منفرداً حك لبض ودفع المبالػ و تولٌع وتحو
وبٌع و تسدٌد كافة السندات األذنٌة و التجارٌة وكذلن خطابات الضمان وله حك توكٌل أو 

 تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر .
, وتم  228468سارة هشام على الجمل , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 141

 23/10/2011 تم التؤشٌر فى تارٌخ 18608, برلم اٌداع  19/10/1983اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  394441حاتم احمد فإاد دمحم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 142

بـ  10/01/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  541, برلم اٌداع  10/01/2012اٌداعه بتارٌخ 
 : ومدٌر عام الشئون المالٌة .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  394441, اخٌم لٌمان , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد  - 143
بـ : و مدٌر عام  10/01/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  541, برلم اٌداع  10/01/2012

. 
دمحم هرٌدى سلٌمان عبد الراضى , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 144

ٌخ تم التؤشٌر فى تار 763, برلم اٌداع  12/01/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394506
بـ : خروج السٌد/ دمحم هرٌدى سلٌمان عبد الراضى واستالمة كافة حموله  12/01/2012

. 
, وتم اٌداعه  394506دمحم ابراهٌم دمحم دمحم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 145

 بـ : . 12/01/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  763, برلم اٌداع  12/01/2012بتارٌخ 
,  394506ه سٌد فرج , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد , حنان جود - 146

تم التؤشٌر فى تارٌخ  763, برلم اٌداع  12/01/2012وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج السٌدة / حنان جوده سٌد فرج واستالمها كافة حمولها . 12/01/2012

الممٌد برلم لٌد ,  كرٌستوؾ جان كبلاير انطوان صاصى , رئٌس مجلس ادارة , - 118
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7305, برلم اٌداع  31/05/1994, وتم اٌداعه بتارٌخ  282937

بـ : لرر مجلس اإلدارة باإلجماع الموافمة على منح السادة أعضاء مجلس  18/05/2006
ٌكون للسٌد/ مطر هالل مطر العضو المنتدب -إدارة الشركة صالحٌات التولٌع اآلتٌة: 
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ة المنفردة فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها وله حك توكٌل الؽٌر فً كل الصالحٌ
وتكون تولٌعات األستاذ/ كرٌستوؾ جان جبلاير صاصً ، -أو بعض صالحٌاته. 

واألستاذة/ أودرٌه أنطوان صاصً ، واألستاذة/ آنا بٌرتونا ، مجتمعٌن ملزمة للشركة فً 
لرر مجلس -فً كل أو بعض صالحٌاتهم.  ضمن أؼراضها ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر

اإلدارة باإلجماع الموافمة على إعتماد الئحة المفوضٌن وحدود التولٌع على الشٌكات 
السٌد/ كامل -1ونماذج السحب والتحوٌل عن الشركة على النحو التالً: " أوالً الفئة )أ( : 

السٌد/ كرٌستوؾ جان -1: السٌد/ أٌمن ماهر متٌاس " ثانٌاً الفئة )ب( -2دمحم كامل أحمد 
السٌد/ مطر هالل مطر " ثالثاً الفئة -3السٌدة/ أودرٌه أنطوان صاصً -2جبلاير صاصً 

ٌكون حك التولٌع على الشٌكات  -السٌد/ مرٌانو لٌجا -2السٌد/ ثٌس وٌلٌام بٌكر -1)ج( : 
 ونماذج السحب والتحوٌل عن الشركة أمام البنون وكافة الجهات المصرٌة حتى مبلػ

)أربعة ملٌون وثالثمائة الؾ جنٌها مصرٌا( أو ما ٌعادلها بالعمالت األخرى  4300000
ألي فرد من أفراد الفئة )أ( مع أي فرد من أفراد الفئة )ب( مجتمعٌن أو أي فردٌن 

وٌكون حك التولٌع على الشٌكات ونماذج السحب والتحوٌل  -مجتمعٌن من أفراد الفئة )ب( 
وكافة الجهات المصرٌة بدون حدود لصوى ألي فرد من أفراد  عن الشركة أمام البنون

 الفئة )ب( مع أي فرد من أفراد الفئة )ج( أو أي فردٌن مجتمعٌن من أفراد الفئة )ج( .
عالء دمحم علً دمحم السنطاوي , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 119

تم التؤشٌر فى  16488اٌداع , برلم  20/09/2004, وتم اٌداعه بتارٌخ  363036
بـ : خروج السٌد / عالء دمحم علً دمحم الطرؾ الثانى واستالمة كافة  01/06/2006تارٌخ 

 حموله .
, وتم اٌداعه  364619احمد مرسً علً عٌد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 120

بـ :  22/06/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  21234, برلم اٌداع  11/12/2004بتارٌخ 
وافك الشرٌكان علً تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكله للطرفٌن مجتمعٌن او 
منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن 
اؼراضها وبعنوانها اما بشان المعامالت والتصرفات المانونٌه الخاصه برهن او بٌع 

لً لروض لشركه فٌجب ان الرهن الشرٌكٌن مجتمعٌن علً عمارات الشركه او الحصول ع
كافه االنشطه الشركه ماعدا النشاط التخلٌص الجمركً ٌكون للسٌد احمد مرسً علً عٌد 

كمدٌر مسئول وله حك االداره والتولٌع منفردا وافك الشرٌكان علً اضافه فرع لٌكون حك 
 مساكن شٌراتون النزهه . 303مه ش علً االدهم الدور الثالث ش5اداري لشركه بالعنوان 

 384000ولٌد حسٌن رجب البسطوٌسً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 121
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2281, برلم اٌداع  11/02/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 11/02/2007
 384000رلم لٌد , نانً عبدالشكور ابراهٌم حسٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد ب - 122

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2281, برلم اٌداع  11/02/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 11/02/2007

,  384000صالح عبدالحمٌد طنطاوى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 123
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2281, برلم اٌداع  11/02/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : لبول استمالته من مجلس االداره . 11/02/2007
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, وتم  384000عبدالرحمن محمود احمد فرج , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 124
 11/02/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  2281, برلم اٌداع  11/02/2007اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : ممثل لانونً .
,  384000ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم خالد دمحم دمحم طنطاوى , عضو مجلس  - 125

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2281, برلم اٌداع  11/02/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ؼٌر تنفٌذى . 11/02/2007

, وتم  384000طارق دمحم دمحم طنطاوى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 126
 11/02/2007م التؤشٌر فى تارٌخ ت 2281, برلم اٌداع  11/02/2007اٌداعه بتارٌخ 

الدكتور / طارق دمحم دمحم طنطاوى )  -1-بـ : وتظل التولٌعات عن الشركه كما هً لكل من 
 المهندس / عبدالرحمن محمود احمد فرج منفردا . -2-منفردا ( 

,  384000احمد دمحم محمود العشري , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 127
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2281, برلم اٌداع  11/02/2007بتارٌخ  وتم اٌداعه

 بـ : . 11/02/2007
محمود طارق دمحم دمحم طنطاوى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 128

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2281, برلم اٌداع  11/02/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  384000
 بـ : . 11/02/2007

, وتم اٌداعه  96029بحى حسٌن شحاته , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , دمحم ص - 129
بـ : لٌام  18/09/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  4017, برلم اٌداع  23/10/1957بتارٌخ 

 . 2021/10/3وذلن اعتبارا من  -االستاذ / دمحم صبحى حسٌن شحاته بادارة فرع مؽاؼة 
, وتم  96029زٌد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبدالصادق دمحم بهنسً  - 130

 18/09/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  4017, برلم اٌداع  23/10/1957اٌداعه بتارٌخ 
وذلن اعتبارا من  -بـ : لٌام االستاذ / دمحم عبدالصادق دمحم بهنسً زٌد بادارة فرع الصباح 

2020/10/4 . 
, وتم اٌداعه  96029فرع , الممٌد برلم لٌد , اسامه احمد مبارن دمحم , مدٌر  - 131

بـ :  18/09/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  4017, برلم اٌداع  23/10/1957بتارٌخ 
 . 2020/12/8وذلن اعتبارا من  -اداره فرع عباس العماد 

, وتم  385910دمحم احمد فإاد المكاوى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 132
 16/12/2007تم التؤشٌر فى تارٌخ  29264, برلم اٌداع  16/12/2007بتارٌخ اٌداعه 

بـ : تعٌٌن السٌد الدكتور المهندس / دمحم احمد فإاد المكاوى )ممثل لشركة سول جلوبال 
 هولدٌنج لٌمتد ( رئٌس لمجلس االدارة ) ؼٌر تنفٌذى ( .

الممٌد برلم لٌد , منصور عبدالمجٌد منصور عامر , رئٌس مجلس ادارة ,  - 133
تم التؤشٌر فى  29264, برلم اٌداع  16/12/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  385910

بـ : لبول االستمالة الممدمة من االستاذ/ منصور عبدالمجٌد عامر  16/12/2007تارٌخ 
 رئٌس مجلس االدارة ) ؼٌر تنفٌذى ( ممثل شركة سول جلوبال هولدٌنج لٌمٌتد .

, وتم  362115المنعم حسنٌن دمحم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , اٌهاب عبد  - 134
 14/08/2008تم التؤشٌر فى تارٌخ  13821, برلم اٌداع  09/08/2004اٌداعه بتارٌخ 

بـ : اضافة صالحٌات للشرٌن المتضامن / اٌهاب عبد المنعم حسنٌن دمحم/ له حك الشراء 
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 بؤسم الشركة . .والبٌع وااللتراض والرهن وكامل التصرؾ 
,  358933اكرامة فتحً عبد الماجد حسنون , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 135

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4499, برلم اٌداع  20/03/2004وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 24/08/2008

وتم ,  369456مدحت صبرى الدٌن دمحم جمعة , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 136
 23/04/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  12568, برلم اٌداع  29/06/2005اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  279910ظرٌفة زكى السٌد دمحم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 137

 01/12/2010تم التؤشٌر فى تارٌخ  15515, برلم اٌداع  22/11/1993اٌداعه بتارٌخ 
 افة حمولها .بـ : خرجت واستلمت ك

عبد الحمٌد فوزى عبد الحمٌد اسماعٌل , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 147
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3261, برلم اٌداع  27/02/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394843

بـ : تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح / اتفك الشرٌكان على ان ٌكون حك  27/02/2012
ٌع والتعامل مع البنون وماٌشمل ذلن من فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه االداره والتول

وفروعها وكل ماٌشمل من سحب واٌداع ورهن والتراض وكل ماٌخص فتح الحسابات 
البنكٌه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه فٌما ٌخص وٌسهل اداره 

 الشركه وذلن للطرفٌن مجتمعٌن .
, وتم  269753سماعٌل دردٌر احمد , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد , مصطفى ا - 148

 31/05/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  16083, برلم اٌداع  16/11/1991اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : مدٌرا لفرع الشركة .

, وتم اٌداعه  272089هاجر نبٌل دمحم حمزه , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 149
بـ :  23/09/2012تم التؤشٌر فى تارٌخ  6120, برلم اٌداع  06/05/1992بتارٌخ 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ للشركاء المتضامنٌن / منى احمد دمحم صالح وهدى 
 حسن احمد ابو العزم وامٌنه نبٌل دمحم حمزه وهاجر نبٌل دمحم حمزه مجتمعٌن او منفردٌن . .

, وتم  250729رٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , مارٌنا هانى فخرى جرجس , ش - 150
 29/01/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  2993, برلم اٌداع  22/02/1988اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
 250729نانسى نعٌم ثابت جرٌس , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 151

التؤشٌر فى تارٌخ تم  2993, برلم اٌداع  22/02/1988, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : خروج الشرٌكه الطرؾ الثانى / نانسى نعٌم ثابت جرٌس من الشركة  29/01/2013

 للوفاه .
, وتم اٌداعه  397666ؼنٌم احمد ؼنٌم احمد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 152

بـ :  25/08/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  9318, برلم اٌداع  25/08/2013بتارٌخ 
عدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن/ ؼنٌم احمد ؼنٌم احمد منفردا وله حك التعامل ت

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات 
بالبنون واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل 

ك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وابرام كافة العمود مع جمٌع البنون والمصارؾ وح
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والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل والتعامل مع كافة 
الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والضرائب وؼٌرها من الجهات وله حك البٌع والتصرؾ 

 ت وخالفه وٌحك له عمل توكٌل فى كافة ممتلكات الشركة من سٌارات وعمارات ومنموال
بالبٌع والشراء للنفس وللؽٌر فى بٌع وشراء السٌارات المملوكه للشركه واالصول 

والممتلكات الخاصه والعامه المملوكه للشركه وبٌع االصول الثابته والمنموله وٌحك له عمل 
وضمن  توكٌل باالدارة والتولٌع للؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلن باسم الشركه

 مصلحتها وضمن اؼراضها وله اٌضاً حك توكٌل الؽٌر فى التعامل مع البنون . .
, وتم  374329عبداللطٌؾ على دمحم الدٌب , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 153

بـ  23/11/2014تم التؤشٌر فى تارٌخ  928, برلم اٌداع  19/01/2006اٌداعه بتارٌخ 
 له .: خروجه واستلم كافه حمو

محمود عبد اللطٌؾ على دمحم الدٌب , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 154
تم التؤشٌر فى تارٌخ  928, برلم اٌداع  19/01/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  374329

بـ : االدارة والتولٌع للطرفٌن / محمود عبد اللطٌؾ على / وعلً عبد  23/11/2014
معٌن وٌكون لكال منهما منفردا حك االدارة والتولٌع عن الشركة اللطٌؾ منفردٌن او مجت

بجمٌع انواع التصرفات باالدارة المنفردة دون الرجوع لبالى الشركاء وحك التولٌع على 
عمود البٌع والشراء والرهن والتنازل لنفسه او للؽٌر بالنسبة الصول الشركة بما فٌها من 

ت الخاصة بالشركة وكذلن حك كال منهما منفردا فى ثابت او منمول وكذلن حك بٌع السٌارا
التعامل مع البنون بكل اشكال التعامل من فتح الحسابات وؼلمها والسحب واالٌداع باى لٌم 

. 
, وتم اٌداعه  401315خالد دمحم حسن سنوسى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 155

بـ :  08/03/2015ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 3359, برلم اٌداع  08/03/2015بتارٌخ 
 تعدٌل صفته الى موصى .

,  401315عالء حسام الدٌن مصطفى على , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 156
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3359, برلم اٌداع  08/03/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تعدٌل صفته الى متضامن . 08/03/2015
مصطفى على مصطفى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  كرٌم حسام الدٌن - 157

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3359, برلم اٌداع  08/03/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  401315
بـ : االداره والتولٌع واداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى الطرؾ  08/03/2015

م الدٌن مصطفى والطرؾ الرابع عال حسا -كرٌم حسام الدٌن مصطفىوالسٌد  -االول السٌد 
دمحم دمحم عهدى عباس المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه لدى  -السٌد 

جمٌع المصالح والهٌئات الحكومٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون 
ه وفتح والسحب واالٌداع واالستدانه من كافه البنون وصرؾ الشٌكات الصادره باسم الشرك

الحسابات وؼٌرها من الجهات من كافه المعامالت والتعالدات وذلن بشرط ان تكون جمٌع 
 االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها .

,  401723عبدالمالن رزق عبدالمالن للٌنى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 158
تم التؤشٌر فى تارٌخ  6302, برلم اٌداع  03/05/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة  03/05/2015
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للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد اسامه توفٌك جرجس مٌخائٌل والسٌد/عبدالمالن رزق 
عبدالمالن للٌنى مجتمعٌن و منفردٌن وذلن امام كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة 

ك التولٌع عنها والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب وصرؾ الشٌكات وتمثٌلها ح
والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة الخاصة 

بالشركة ولهما الحك فى التنازل للنفس وللؽٌر فى كل ما ٌحمل اسم الشركة وولبٌع 
ات المملوكة للشركة وتحمل اسم الشركة والتصرؾ فى االصول الثابتة والمتداولة والسٌار

ولهما الحك فى التصالح امام مصلحة الجمارن وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فى 
كل ما ٌتعلك وٌحمل اسم الشركة كما لهما الحك فى توكٌل الؽٌر نٌابة عنهما و ذلن امام 

 ك .كافه البنون وكافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌة فى كل ما سب
,  401954محمود زكرٌا عبد الحمٌد عبد العزٌز , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 159

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7976, برلم اٌداع  07/06/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 07/06/2015

, وتم  402247اشرؾ البٌرت عٌاد ابراهٌم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 160
 29/07/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  10080, برلم اٌداع  29/07/2015ه بتارٌخ اٌداع

بـ : تعدٌل حك االلتراض والرهن او الؽٌر لٌصبح/ حك االلتراض والرهن من البنون او 
الؽٌر من حك الشركاء الثالثه المتضامنٌن وهم الطرؾ االول والثالث والخامس ولهم الحك 

ض والرهن بكافة انواعها للنفس او للؽٌر ولهم حك التوكٌل فى التولٌع على عمود االلترا
لصالح البنون والبنن االهلى المصرى فى كل او بعض مماذكر وذلن امام مصلحة الشهر 

 العمارى والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه . .
, وتم اٌداعه  222191ٌد , دمحم صالح عثمان , شرٌن موصى , الممٌد برلم ل - 161

 بـ : . 19/11/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  18812, برلم اٌداع  06/12/1982بتارٌخ 
,  405005كرٌم عادل السٌد متولى بسٌونى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 162

تم التؤشٌر فى تارٌخ  464, برلم اٌداع  11/01/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج للوفاه وخروج بعض ورثته . 11/01/2016

, وتم اٌداعه  405005هاله سمٌر سعٌد دمحم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 163
 بـ : . 11/01/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  464, برلم اٌداع  11/01/2016بتارٌخ 

برلم لٌد , ابو بكر احمد احمد اسماعٌل منصور , مدٌر و شرٌن , الممٌد  - 164
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3884, برلم اٌداع  27/02/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  412997

بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكولة الى الشرٌن االول  27/02/2017
المتضامن السٌد / ابوبكر احمد احمد منفردا وله كل الصالحٌات وحك االلتراض والرهن 

 من البنون .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  413185دمحم سامى دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 165

بـ : تعدٌل  06/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  4489, برلم اٌداع  06/03/2017
االدارة والتولٌع : ادارة الشركة والتولٌع عنها من الناحٌة االدارٌة والفنٌة للطرؾ االول 

لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال التً تصدر عنه  فمط وله كافة السلطات
 بعنوان الشركة وضمن اؼراضها اما النواحً المالٌة ٌكون التولٌع للشرٌن االول فمط .

,  413185شامل إبراهٌم حسٌن حسانٌن خالد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 166



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 132 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4489, برلم اٌداع  06/03/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج واستلم كافة حموله . 06/03/2017

, وتم  413361اسامة رفٌك نجٌب , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 167
 13/03/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  5098, برلم اٌداع  13/03/2017اٌداعه بتارٌخ 

سٌارات واصول الشركة للنفس او للؽٌر ٌكون بـ : حك التولٌع عن الشركة فى عمود البٌع ل
للشرٌن االول المتضامن السٌد / اسامه رفٌن نجٌب منفردا على ان تكون ذلن بعنوان 

الشركة وفى المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراضها و مباشرة نشاطها وٌكون له الحك فى تمثٌل 
الجهات الرسمٌة وؼٌر الشركة امام المضاء ومكاتب الشهر العمارى وامام الؽٌر لجمٌع 

 الرسمٌة فى اثبات هذا البٌع بكافة الطرق الممكنة .
مصطفى دمحم عبدالرحمن حسن طلعت , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد  - 168

تم التؤشٌر فى  6945, برلم اٌداع  05/04/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  413841, 
طفى دمحم عبدالرحمن حسن طلعت واستلم بـ : خروج الشرٌن / مص 05/04/2017تارٌخ 

 كافة حموله المالٌة .
, وتم  413841عمر عماد محمود عبد العال , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 169

 05/04/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  6945, برلم اٌداع  05/04/2017اٌداعه بتارٌخ 
عمر عماد محمود عبد العال واحمد خالد عبد بـ : تعدٌل االدارة والتولٌع/ لتصبح للشركاء/ 

مجتمعٌن او منفردٌن  -الهادى محمودةاحمد رائؾ احمد سٌد سلٌمودمحم احمد رائؾ احمد 
ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منها 

ء من ؼرض البعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او جز
الشركة وأما الحك فى الرهن او االلتراض اوبٌع او شراء االصول سواء كانت عمارات او 

منموالت او السٌارات او سحب الشٌكات او اٌداعها فهى موكوله للطرؾ الرابع الشرٌن 
المتضامن / احمد رائؾ احمد منفرداً وٌمتنع على بالى الشركاء صرؾ الشٌكات او 

شخصى بل ٌجب ان تودع فى حساب الشركة الموكول للطرؾ الرابع تحوٌلها لحسابهم ال
 وحده الذى له حك التصرؾ منفرداً. .

, وتم اٌداعه  337759مجدى صفوت جرجس , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 170
بـ :  13/06/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  4667, برلم اٌداع  27/03/2001بتارٌخ 

والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها للشرٌن المتضامن السٌد / تعدٌل حك االدارة 
مجدى صفوت جرجس وله حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون والشركات 

وللشرٌن المتضامن الحك فى بٌع االصول الثابتة للشركة والعمارات الخاصة بها 
 كٌالت الخاصة بالبٌع لصالح الؽٌر .والمنموالت والسٌارات بجمٌع انواعها واصدار التو

,  282431دمحم محمود ابراهٌم مندور , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 171
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5710, برلم اٌداع  23/04/1994وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تفوٌض كال من اللواء دكتور / دمحم محمود ابراهٌم مندور رئٌس  05/11/2017
جلس االدارة والعضو المنتدب والمهندس / دمحم ٌوسؾ محمود النجار العضو المنتدب فى م
تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر للسٌد / دمحم محمود ابراهٌم مندور رئٌس مجلس  -1

 -2االدارة والعضو المنتدب فمط ولة الحك فى توكٌل من ٌراة فى ذلن منفردا دون ؼٌرة
 كافة البنون مجتمعٌن او منفردٌن .حك االلتراض والرهن مع 
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, وتم  250637دمحم السعٌد السعٌد حبٌب , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 172
 31/12/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  2687, برلم اٌداع  17/02/1988اٌداعه بتارٌخ 

حبٌب والسعٌد  بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن / دمحم السعٌد السعٌد
ماجد السعٌد حبٌب واٌمن دمحم السعٌد السعٌد حبٌب حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او 

منفردٌن والتعامل بؤسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والجمارن 
والهٌئة العامة لالستثمار ولطاع االعمال ومؤمورٌات الضرائب والسجل التجارى والشهر 

تعٌٌن الموظفٌٌن والمحاسبٌن بالشركة ولهم حك تمثٌل الشركة فى المكاتبات العمارى و
والعمود وافتتاح الفروع وتمدٌم المستندات واستالمها للطرفٌن المتضامنٌن السعٌد ماجد 

السعٌد حبٌب واٌمن دمحم السعٌد السعٌد حبٌب مجتمعٌن اومنفردٌن فى التولٌع فى اكثر من 
ها فى البنون وبالنسبه للمعامالت المالٌة التى تحمك ؼرض جنٌه عشرون الؾ جنٌ 20000

الشركة بشرط ان تكون الصادرة منهم بؤسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك التولٌع عن 
 الشركة . .

 418989محمود احمد رٌاض محمود البهى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 173
تم التؤشٌر فى تارٌخ  484اٌداع  , برلم 09/01/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -بـ : تم تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن  09/01/2018
لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل بؤسم الشركة وضمن 

ال اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعم
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على 

الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع 
على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

عٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والسٌارات ولهم الحك فى ت
واجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات التى تتعلك 

و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما بمعامالت الشركة بالنمض او باالجل ولها حك توكٌل ا
 ذكر .
, وتم  420800عادل دمحم عبد العاطى جبرٌل , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 174

 29/03/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  6459, برلم اٌداع  29/03/2018اٌداعه بتارٌخ 
ب للشركة فً فتح بصفته العضو المنتد -بـ : تفوٌض السٌد / عادل دمحم عبد العاطى جبرٌل 

 وؼلك الحسابات مع جمٌع البنون الخاضعة للرلابة البنن المركزي المصري .
, وتم  381344سعد فوزى محمود عرابى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 175

 18/04/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  20270, برلم اٌداع  13/09/2006اٌداعه بتارٌخ 
للشرٌكٌن / سعد فوزى محمود عرابى , سامى فوزى محمود عرابى  بـ : االدارة والتولٌع

مجتمعٌن او منفردٌن والتعامل مع البنون وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 
 الحك فى توكٌل الؽٌر .

سامً فوزي محمود عرابً , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 176
تم التؤشٌر فى  20270, برلم اٌداع  13/09/2006, وتم اٌداعه بتارٌخ  381344

 بـ : . 18/04/2018تارٌخ 
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, وتم  381344عاطؾ جالل سالم مباشر , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 177
 18/04/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  20270, برلم اٌداع  13/09/2006اٌداعه بتارٌخ 

 ة حمولة .بـ : خروج الشرٌن من الشركة واستلم كاف
 422809احمد جمال دمحم عبد العال , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 178

تم التؤشٌر فى تارٌخ  13788, برلم اٌداع  31/07/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج السٌد / احمد جمال دمحم عبد العال واستالمة كافة حموله . 31/07/2018

, وتم  422809 مصبح , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , احمد عرفه دمحم - 179
 31/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  13788, برلم اٌداع  31/07/2018اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع / ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات 
بح عمٌره والشرٌن المتضامن السٌد / الرسمٌه للشرٌن المتضامن السٌد/ اسامه دمحم مص

احمد عرفه دمحم مصبح مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع عن الشركة امام جمٌع 
الجهات الحكومٌه والؽٌرحكومٌه والبٌع وكافة اعمال التصرؾ والتعامل مع البنون فى 

ع على التسهٌالت السحب واالٌداع وفى اشكال التعامل المصرفى من فتح الحسابات والتولٌ
 االئتمانٌة واالعتمادات المختلفه والرهن وااللتراض وما الى ذلن فى التعامل المصرفى . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  422809احمد على دمحم نور الدٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 180
ل بـ : تعدٌ 31/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  13788, برلم اٌداع  31/07/2018

المدٌر المسئول لٌصبح السٌد / احمد على دمحم نور الدٌن بدالً من السٌد/ احمد جمال دمحم عبد 
 العال .
, وتم  176459ؼادة حسٌن دمحم البٌلً , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 181

 05/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  4475, برلم اٌداع  08/05/1976اٌداعه بتارٌخ 
 : تنفٌذي .بـ 

حمدى دمحم دمحم اسماعٌل عزام , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 182
تم التؤشٌر فى تارٌخ  4475, برلم اٌداع  08/05/1976, وتم اٌداعه بتارٌخ  176459

 بـ : التفٌذى . 05/09/2018
, وتم  176459نشؤت دمحم مرتضً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 183

 05/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  4475, برلم اٌداع  08/05/1976اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ؼٌر تنفٌذي / صندوق التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن بمطاع االعمال العام والخاص .

, وتم  176459علً محمود دمحم شلبً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 184
 05/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  4475, برلم اٌداع  08/05/1976اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : ؼٌر تنفٌذى .
,  176459عبد الحلٌم دمحم ابراهٌم عمر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 185

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4475, برلم اٌداع  08/05/1976وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ؼٌر تنفٌذى . 05/09/2018

دمحم محمود فتحى دمحم احمد عوض , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم  - 186
تم التؤشٌر فى  4475, برلم اٌداع  08/05/1976, وتم اٌداعه بتارٌخ  176459لٌد , 

 بـ : ؼٌر تنفٌذي . 05/09/2018تارٌخ 
,  176459ٌاسر حسٌن عاصم فوزى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 187
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  4475, برلم اٌداع  08/05/1976وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : ؼٌر تنفٌذى . 05/09/2018

 276855مصطفى محسن شدٌد محمود حسن , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 188
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5126, برلم اٌداع  18/04/1993, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : بوالٌه والده . 10/12/2018
, وتم اٌداعه  276855مرفت عباس احمد دمحم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 189

بـ :  10/12/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  5126, برلم اٌداع  18/04/1993بتارٌخ 
 تصحٌح اسم الشرٌكه / مرفت عباس احمد دمحم طبماً للرلم المومى .

, وتم  276855ود حسن , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , محسن شدٌد محم - 190
 10/12/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  5126, برلم اٌداع  18/04/1993اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
,  276855اٌمن ٌوسؾ ابراهٌم دمحم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 191

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5126 , برلم اٌداع 18/04/1993وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن االول السٌد /  10/12/2018

اٌمن ٌوسؾ ابراهٌم دمحم و الثانى السٌد / احمد ٌوسؾ ابراهٌم دمحم والسادس السٌد/ محسن 
ٌل الشركة شدٌد محمود حسن فمط مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى تمث

فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات والصالحٌات آلدارة الشركة 
والتعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

ووزارة الدفاع بكافة هٌئاتها وإدارتها ووزارة االسكان بكافة هٌئاتها وإداراتها والتحاد 
لى التشٌٌد والبناء ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والمطاع العام ولطاع المصرى لمماو

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ فى 
كافة التصرفات المصرفٌه واالئتمانٌة والبنكٌة من سحب واٌداع وفتح الحسابات وؼلمها 

امل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على وااللتراض والرهن وكافة صور التع
الشٌكات والتولٌع على كافة انواع العمود والمشارطات والصفمات وابرام العمود مع جهات 
االسناد المختلفة التى تتعلك بمعامالت الشركة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر 

. . 
, وتم  374178, الممٌد برلم لٌد , خالد عبد الحمٌد دمحم اٌوب , مدٌر و شرٌن  - 192

بـ  23/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  515, برلم اٌداع  08/01/2006اٌداعه بتارٌخ 
: االدارة والتولٌع منفردا للشرٌن المتضامن خالد عبد الحمٌد دمحم جمجوم وله كافة حموق 

ة وتمثٌل الشركة كما له االدارة والتولٌع باسم الشركة فً جمٌع التعالدات الداخلٌة والخارجٌ
الحك االلتراض والرهن واالتمان والتولٌع على عمود االلتراض والرهن واالتمان منفردا 

 دون الرجوع الى بالً شركاء الشركة .
, وتم  257450محب حبٌب حنا جرجس , مدٌر ؼٌر شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 193

 02/04/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  7656, برلم اٌداع  15/06/1989اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل المدٌر المسئول للشركه من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لٌصبح للسٌد /محب حبٌب 

 حنا جرجس بدال من السٌده/ سٌسٌل ادٌب مٌخائٌل اٌوب .
, وتم  314303اٌفٌلٌن فإاد صلٌب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 194
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 16/05/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  9830, برلم اٌداع  08/06/1998اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : لبول االستماله من عضوٌه مجلس االداره .

,  314303ٌوسؾ رمسٌس ٌوسؾ عطٌه , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 195
تم التؤشٌر فى تارٌخ  9830, برلم اٌداع  08/06/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 16/05/2019
,  314303عطٌه رمسٌس ٌوسؾ عطٌه , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 196

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9830, برلم اٌداع  08/06/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : منتدب . 16/05/2019

 314303جٌهان فاروق نبٌه عبد الشهٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 197
تم التؤشٌر فى تارٌخ  9830, برلم اٌداع  08/06/1998وتم اٌداعه بتارٌخ  ,

 بـ : مستمل . 16/05/2019
 314303عادل نجٌب مجلى تاوضروس , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 198

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9830, برلم اٌداع  08/06/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 ل .بـ : مستم 16/05/2019

,  314303مٌنا ناجً عطا هللا مٌخائٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 199
تم التؤشٌر فى تارٌخ  9830, برلم اٌداع  08/06/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : لبول االستماله من عضوٌه مجلس االداره . 16/05/2019
,  427422شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  ابو النور عادل ابو النور ابو بكر , مدٌر و - 200

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7703, برلم اٌداع  16/05/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن  16/05/2019

الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 
ة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع الحكومٌ

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات 
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات 

رهن وكذلن لهما حك التولٌع على عمود واالفراج عن رأس المال وحك االلتراض وال
الشراء والبٌع الصول الشركات وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت 

وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 
دفع المبالػ وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها ولهما حك لبض و
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او 
 تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه  340488,  فادي صفوت صبحً , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد - 201
 بـ : . 03/11/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  13283, برلم اٌداع  30/07/2001بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  340488ناجى عٌاد اسطفانوس , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 202
بـ :  03/11/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  13283, برلم اٌداع  30/07/2001بتارٌخ 
 واستلم كافه حموله .خرج 
,  429073جٌنا اشرؾ دمحم احمد رضوان , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 203
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  1208, برلم اٌداع  22/01/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 22/01/2020

 429073حورٌه مصطفى عبدالحمٌد دسولى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 204
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1208, برلم اٌداع  22/01/2020وتم اٌداعه بتارٌخ  ,

 بـ : . 22/01/2020
, وتم  429073شرٌؾ حموده حامد احمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 205

 22/01/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1208, برلم اٌداع  22/01/2020اٌداعه بتارٌخ 
االدارة والتولٌع لٌصبح للطرؾ االول السٌد/ شرٌؾ حموده حامد احمد و بـ : نعدٌل حك 

الطرؾ التاسع السٌد / وائل احمد السٌد عبد الجواد حك االداره فً ما ٌتعلك بالشئون 
االدارٌه للشركه مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ التاسع السٌد / وائل احمد السٌد عبد الجواد 

خاصة بالشركة وبٌع وشراء االصول والتولٌع علً عمود الحك فى تولٌع كافة العمود ال
الشركه فً كل او بعض ما ذكر امام الشهر العماري وكافه الجهات الحكومٌه والتعامل مع 

البنون فى كافة المعامالت البنكٌة من سحب واٌداع و فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات 
للطرفٌن السٌد/ شرٌؾ حموده حامد والسٌد/ للسٌد /وائل احمد السٌد عبد الجواد منفردا او 

محمود عادل دمحم مرجان مجتمعٌن ولالطراؾ الثالثه الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او 
 بعض ما ذكر فٌما ٌخصه .

حسام الدٌن حسنى جالل عبد العظٌم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 206
تم التؤشٌر فى تارٌخ  6213اٌداع  , برلم 06/07/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  429645

 بـ : خرج واستلم كافة حموله . 06/07/2020
,  429645دٌنا شفٌك احمد عوؾ , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 207

تم التؤشٌر فى تارٌخ  6213, برلم اٌداع  06/07/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
دٌنا شفٌك احمد عوؾ المتضامنه ولها كافه  بـ : االداره والتولٌع للسٌده / 06/07/2020

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون االعمال التى تصدر منها بعنوان الشركه 
وضمن اؼراضها ولها حك الرهن بانواعه والمرض ولها حك التصرؾ بالبٌع والشراء من 

 اصول ثابته او منموله منفردا .
, وتم  429662, مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , باسم احمد نصار دمحم ابراهٌم  - 208

 08/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  6377, برلم اٌداع  08/07/2020اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها موكلة للشرٌن االول / 

اسر دمحم خاطر فمط مجتمعٌن او باسم احمد نصار دمحم ابراهٌم والشرٌن الثانى / نورا ج
منفردٌن ولهم السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنه 
بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى االلتراض اٌضا ولهم الحك فى التولٌع 

 على العمود والتولٌع فى البنون وعلى الشٌكات واصدار الشٌكات .
, وتم  429662صار دمحم ابراهٌم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , رامى احمد ن - 209

 08/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  6377, برلم اٌداع  08/07/2020اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تعدٌل صفة الشرٌن / رامى احمد نصار دمحم ابراهٌم لٌصبح موصى .

, وتم  418000لم لٌد , دالٌا رمزى محمود حامد , شرٌن موصى , الممٌد بر - 210
 19/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  52825, برلم اٌداع  22/11/2017اٌداعه بتارٌخ 
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 بـ : .
, وتم  418000هناء دمحم السٌد شرؾ الدٌن , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 211

 19/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  52825, برلم اٌداع  22/11/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  418000سامح رمزى محمود حامد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 212

 19/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  52825, برلم اٌداع  22/11/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  136786اسماء دمحم لاسم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 246

بـ :  01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5509, برلم اٌداع  04/11/1966بتارٌخ 
 خرجت واستلمت كافة حمولها .

, وتم  136786دمحم لاسم حسان محسب , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 247
 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5509, برلم اٌداع  04/11/1966اٌداعه بتارٌخ 

 للوفاة وخروج بعض ورثته . بـ : خرج
,  281894اسماعٌل شٌرٌن رٌاض شحاته , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 248

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3740, برلم اٌداع  19/03/1994وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج للوفاه . 01/12/2021

, وتم اٌداعه  418000مروة دمحم شحاتة , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 213
بـ :  19/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  52825, برلم اٌداع  22/11/2017بتارٌخ 

حك االدارة والتولٌع منفردا للشرٌكة المتضامنة السٌدة / مروة دمحم شحاته فمط باالدارة 
ب والتولٌع وٌحك لها كمدٌرة الشركة التعامل مع البنون وفتح كافة انواع الحسابات والسح

 واالٌداع بدون حد الصى واصدار والتولٌع على الشٌكات بؤسم الشركة وتمثٌلها .
, وتم  266511طارق دمحم عبد هللا دمحم عمر , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 214

 31/08/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  4607, برلم اٌداع  11/04/1991اٌداعه بتارٌخ 
 -طارق دمحم عبد هللا دمحم باالضافة الى حك االدارة والتولٌع منفردا بـ : الشرٌن المتضامن / 

ان ٌكون حك االلتراض والحصول على االئتمان من البنون وؼٌرها الؼراض نشاط 
الشركة وحك رهن بعض او كل اصول الشركة كما ان له حك التصرؾ بالبٌع فً بعض 

 اصول الشركة الثابتة والمنمولة وكذا تصفٌتها .
, وتم  390975نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 215

 19/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  13368, برلم اٌداع  26/08/2010اٌداعه بتارٌخ 
بـ : اتفك الشركاء على تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة 

سٌد / نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى والسٌده / منى السعٌد دمحم دمحم للشركاء المتضامنٌن ال
المهدي والسٌد / اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام وزارة السٌاحة والمحكمة المختصة وامام السجل 
فة التجارٌة والشهر العماري والتولٌع على التجاري والملم التجاري وللم المحضرٌن والؽر

عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العماري وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 
والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات البنكٌة واستصدار 

جمٌع  خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام
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الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتولٌع 
اما حك المرض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركة من االراضً والسٌارات فتكون 

للشركاء المتضامنٌن السٌد / نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوي والسٌدة / منى السعٌد دمحم دمحم 
/ اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوي مجتمعٌن فمط ولهم الحك فً توكٌل او المهدي والسٌد 

 تفوٌض الؽٌر فً بعض او كل ما ذكر .
, وتم اٌداعه  390975بهنسً عزت عبدالجواد زنباع , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 216

بـ :  19/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  13368, برلم اٌداع  26/08/2010بتارٌخ 
مدٌر مسئول من الناحٌة السٌاحٌة بدال من :  -سٌد / بهنسً عزت عبدالجواد زنباع تعٌٌن ال

 السٌده / هالة فإاد عمران عمران .
,  390975دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 217

ٌخ تم التؤشٌر فى تار 13368, برلم اٌداع  26/08/2010وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج واستلم كافة حموله . 19/10/2020

, وتم  390975منى السعٌد دمحم دمحم المهدي , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 218
 19/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  13368, برلم اٌداع  26/08/2010اٌداعه بتارٌخ 

  المهدي شرٌكه متضامنة .بـ : اتفك الشركاء على دخول السٌده / منى السعٌد دمحم دمحم
عمرو عبدالعزٌز عبدالفتاح دمحم السٌد حبٌشى , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد  - 219

تم التؤشٌر  2804, برلم اٌداع  20/02/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394785برلم لٌد , 
اح بـ : االدارة والتولٌع : السٌد / عمرو عبدالعزٌز عبدالفت 17/11/2020فى تارٌخ 

والطرؾ الثانً محمود عبد العزٌز عبد الفتاح مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات 
فً تحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منها باسم الشركة وضمن 

 اؼراضها .
عمرو عبدالعزٌز عبدالفتاح دمحم السٌد حبٌشى , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد  - 220

تم التؤشٌر  2804, برلم اٌداع  20/02/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394785برلم لٌد , 
بـ : االدارة والتولٌع : السٌد / عمرو عبدالعزٌز عبدالفتاح  17/11/2020فى تارٌخ 

والطرؾ الثانً محمود عبد العزٌز عبد الفتاح مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات 
االعمال التً تصدر منها باسم الشركة وضمن  فً تحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون

 اؼراضها .
دمحم عبد العزٌز عبد الفتاح دمحم السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 221

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2804, برلم اٌداع  20/02/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394785
 بـ : . 17/11/2020

تاح دمحم السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبد العزٌز عبد الف - 222
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2804, برلم اٌداع  20/02/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394785

 بـ : . 17/11/2020
عمر عبدالعزٌز عبدالفتاح دمحم السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 223

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2804, برلم اٌداع  20/02/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394785
 بـ : . 17/11/2020

عمر عبدالعزٌز عبدالفتاح دمحم السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 224
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  2804, برلم اٌداع  20/02/2012, وتم اٌداعه بتارٌخ  394785
 بـ : . 17/11/2020

, عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  NIls BachTLerنٌلز باختلر  - 225
تم التؤشٌر فى  15023, برلم اٌداع  10/12/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  430755

 OTMTممثالً عن شركة  -بـ : عضو مجلس اإلدارة المنتدب  10/12/2020تارٌخ 
ACQUISITION SARL - . .أو تً إم تً أكوٌزٌشن إس إٌه آر إل 

,  430755حسن مصطفى حسن عبدة , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 226
تم التؤشٌر فى تارٌخ  15023, برلم اٌداع  10/12/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 

 OTMT ACQUISITIONبـ : عضو مجلس إدارة ممثالً عن شركة  10/12/2020
SARL - . .أو تً إم تً أكوٌزٌشن إس إٌه آر إل 

ٌم بركه دمحم حسٌن حماده , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , مر - 234
تم التؤشٌر فى تارٌخ  934, برلم اٌداع  16/01/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  425918

بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للطرفٌن االول السٌدة / مرٌم بركه  27/06/2021
سٌن على مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌتعلك بحك دمحم حسٌن والثانً السٌد /احمد حسنى ح

االلتراض والرهن وكفالة النفس والؽٌر فٌكون للطرفٌن مجتمعٌن ولهم كافة الصالحٌات 
ولهم حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم الحك فً توكٌل 

ن الشركة فً المسائل المتعلمة الؽٌر فً حك االدارة والتولٌع وٌكون ذلن التولٌع بعنوا
بتحمٌك اؼراض الشركة ومباشرة نشاطها المباشر ولٌس لهم الحك فً بٌع االصول الثابتة 
للنفس او للؽٌر اال بموافمة الشرٌكٌن مجتمعٌن وال ٌعتد باي تولٌع على خالؾ ذلن اما عن 

ون الي من السحب من رصٌد الشركة فٌكون للطرفٌن مجتمعٌن فمط اما عن االٌداع فٌك
 اطراؾ الشركة منفردا .

, وتم  280316مدحت السٌد عبدالعال السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 235
 05/07/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  16769, برلم اٌداع  12/12/1993اٌداعه بتارٌخ 

السٌد لٌكون  بـ : تعدٌل صالحٌة الطرؾ الثانى )المتضامن( السٌد/ مدحت السٌد عبدالعال
 حك البٌع للنفس او للؽٌر جمٌع االصول الشركة وكذلن بٌع وشراء السٌارات .

,  430755أنسً نجٌب أنسً ساوٌرس , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 227
تم التؤشٌر فى تارٌخ  15023, برلم اٌداع  10/12/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 

 OTMTممثالً عن شركة  -لس اإلدارة بـ : ، رئٌساً لمج 10/12/2020
ACQUISITION SARL - ٌكون للمهندس/ - أو تً إم تً أكوٌزٌشن إس إٌه آر إل. أ

 Nilsأنسً نجٌب أنسً ساوٌرس، رئٌس مجلس اإلدارة، مجتمعا مع السٌد/ نٌلز باختلر 
Bachtler دون حد ألصى-، عضو مجلس اإلدارة المنتدب، الحك فً التفاوض والتولٌع- 

لى كافة أنواع عمود الشراء أو البٌع أو الرهن لكافة العمارات والمنموالت والسٌارات ع
والمركبات واألسهم، والتموٌل والتسهٌالت المصرفٌة واالستثمارٌة وإصدار خطابات 

الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة سواء للشركة أو للشركات التابعة أو الشمٌمة، وٌكون 
ا لما سلؾ مع كافة البنون الداخلٌة والخارجٌة وفتح والؽاء حسابات لهما حك التولٌع طبم

الشركة واصدار وإلؽاء دفاتر الشٌكات لدى البنون ولبض المبالػ المستحمة من جمٌع 
الخزائن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 
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ٌداع وإصدار الشٌكات من تلن الحسابات والمعامالت المصرفٌة والشٌكات والسحب واإل
ودفع كافة المبالػ والتولٌع على كافة عمود، سواء كانت التعالدات محلٌة أو خارجٌة، 

والتولٌع على كافة المستندات واألوراق وااللرارات والتفوٌضات المتعلمة بذلن، ولهما 
خاصة، وألي منهما تعدٌل هذه العمود وفسخها والتولٌع على كافة المحررات والعمود ال

ٌكون حك - الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر للتولٌع نٌابة عنه فً كل أو بعض مما ذكر. ب
التولٌع عن الشركة ألي من المهندس/ انسً نجٌب أنسً ساوٌرس، رئٌس مجلس اإلدارة، 

، عضو مجلس اإلدارة المنتدب، مجتمعا مع Nils Bachtlerأو السٌد/ نٌلز باختلر 
اسم دمحم عبد السالم ٌوسؾ، المدٌر المالً، بحد ألصى مبلػ لدره )فمط عشرة األستاذ/ ب

ملٌون جنٌها مصرٌا ال ؼٌر( أو ما ٌعادلها بؤي عملة أخرى، كما ٌكون لهما مجتمعٌن حك 
فتح والؽاء الحسابات البنكٌة واصدار وإلؽاء دفاتر الشٌكات لدى كافة البنون، داخل أو 

 . خارج جمهورٌة مصر العربٌة.
,  430755عماد جمٌل صبحى برسوم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 228

تم التؤشٌر فى تارٌخ  15023, برلم اٌداع  10/12/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : مستمل . 10/12/2020

, وتم  430755رنا جمٌل سعٌد عبادي , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 229
 10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  15023, برلم اٌداع  10/12/2020تارٌخ اٌداعه ب

 بـ : مستمل .
, وتم اٌداعه  197378امام احمد رفاعً دمحم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 230

بـ :  17/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  10441, برلم اٌداع  15/07/1979بتارٌخ 
والتولٌع عن الشركة للسٌدٌن / امام احمد رفاعى دمحم ومصطفى تعدٌل حك االدارة 

عبدالحمٌد ابراهٌم الشرٌكٌٌن المتضامنٌن االول والثانى مجتمعٌن فى حالة الشراء ما ٌحمك 
اؼراض الشركة وتمثٌل الشركة والتعامل بؤسمها مع وامام المضاء وكافة الجهات الحكومٌة 

مع البنون واٌداع العمود منفردٌن فى حالة شراء  والسجل التجارى ومجتمعٌن فى التعامل
وبٌع السٌارات والتجدٌد والترخٌص للسٌارات ولهم الحك فى التولٌع عن الشركاء عن 
العمود النهائٌة بشراء العمارات امام الشهر العمارى وال ٌحك لهما التصرؾ بالبٌع او 

 جمٌع الشركاء كتابٌة . بالرهن او التنازل عن عمارات او اصول الشركة اال بموافمة
, وتم اٌداعه  197378احمد رفاعى دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 231

بـ :  17/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  10441, برلم اٌداع  15/07/1979بتارٌخ 
 خرج للوفاة .

, وتم  401018عمار عبدالكرٌم عبدالجبار , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 232
 31/05/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1350, برلم اٌداع  29/01/2015اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع نٌابة عن 
الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / عمار عبدالكرٌم عبدالجبار والسٌد شنودة سلٌمان 

بلاير مجتمعٌن او منفردا للشرٌن المتضامن السٌد / شنودة سلٌمان حكٌم ؼبلاير حكٌم ؼ
وذلن امام كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وتمثٌلها وحك التولٌع عنها وكذلن للنواحً 

المالٌة والتعامل مع البنون من اٌداع وسحب وصرؾ الشٌكات وفتح الحسابات 
كة وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واالعتمادات المستندٌة الخاصة بالشر
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والتصرؾ بالبٌع او الشراء لالصول الثابتة والمتداولة والسٌارات المملوكة للشركة وفً 
التعامل مع ادارات المرور والتراخٌص وسداد المخالفات والتصالح وفً استالم اللوحات 

كما لهما الحك فً توكٌل  المعدنٌة والرخص للسٌارات المملوكة للشركة وتحمل اسم الشركة
 وتفوٌض الؽٌر نٌابة عنها وفً كل ما سبك .

 432300عبدالمحسن خلؾ احمد سٌفٌن , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 233
تم التؤشٌر فى تارٌخ  9186, برلم اٌداع  15/06/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ 

ض السٌد المحاسب / عبدالمحسن بـ : وافك المجلس باالجماع علً تفوٌ 15/06/2021
والسٌد المحاسب / دمحم محمود حسٌن  -خلؾ احمد سٌفٌن وبصفته رئٌس مجلس االداره 

عضو  -والسٌد المحاسب / هانى دمحم اسماعٌل السٌد  -نائب رئٌس مجلس االداره  -السٌسً 
البنون  اثنان منهما مجتمعان فً الصالحٌات االتٌه : فتح الحسابات فً -مجلس االداره 

والفالها وطلب دفتر الشٌكات واستالمها واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وكل ماٌلزم فً 
نطاق المعامالت البنكٌه ولهم الحك فً االٌداع الستكمال زٌاده راس المال والتولٌع علً 
النماذج الخاصه به وكذلن االفراج عن راس مال الشركه والتعامل مع مصلحه الضرائب 

اعها والتولٌع امام هٌئه التامٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه لالستثمار والهٌئه بكافه انو
العامه للرلابه المالٌه ومكاتب وادارات السجل التجاري وامام الجهات المختصه او ؼٌر 

 الحكومٌه ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .
,  432682متضامن , الممٌد برلم لٌد , احمد امٌن محمود عطٌه , مدٌر وشرٌن  - 236

تم التؤشٌر فى تارٌخ  12296, برلم اٌداع  08/08/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : اضافه صالحٌه للشرٌن المتضامن احمد امٌن محمود منفردا بالتولٌع  08/08/2021

علً عمود البٌع وتوكٌل النفس والؽٌر فً التعامل مع البنون فً السحب واالٌداع 
 التحوٌالت وصرؾ الشٌكات .و

, وتم  396369احمد زٌن العابدٌن احمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 237
 16/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15079, برلم اٌداع  19/11/2012اٌداعه بتارٌخ 

شركه بـ : تعدٌل حك االداره والتولٌع للمتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثٌل ال
امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهما الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون 

والمصارؾ داخل جمهورٌه مصر العربٌه او خارجها فى فتح الحسابات المصرفٌه 
واستخراج شهادات وخطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وحك التولٌع على 

وااللتراض ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او الشٌكات وصرفها وحك الرهن 
 بعض ماذكر .

, وتم  203420كرٌم فاروق جورج بورى , مدٌر ؼٌر شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 238
 21/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7177, برلم اٌداع  05/05/1980اٌداعه بتارٌخ 

جورج بورى مدٌرا بالشركة وتإول ىكل بـ : ٌتم الؽاء تعٌٌن السٌد / كرٌم فاروق 
اختصاصاته للشرٌكة المتضامنة / مرٌم اٌلٌا دٌب السوري وتصبح ادارة الشركة والتولٌع 
عنها للشرٌكة المتضامنة / مرٌم اٌلٌا دٌب السوري ولها حك التعامل مع البنون وصرؾ 

مع الجمارن الشٌكات وبٌع اصول الشركة والسٌارات وحك كافة الؽٌر وكذلن التعامل 
واالستٌراد والتصدٌر ولها اٌضا الحك فً تمثٌل الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولها فً هذا 
الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها ولها الحك فً بٌع وشراء االصول 
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والتجهٌزات والمعدات ووسائل النمل الخاصة بالشركة ولها حك التعامل باسم الشركة 
ؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع وضمن ا

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ولها حك 
التعامل امام جمٌع البنون فً جمٌع المعامالت المالٌة والمصرفٌة من سحب واٌداع 

بات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسا
واالعتمادات المستندٌة والتولٌع على عمود المروض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة وتحوٌل 
المبالػ المستحمة على الشركة بالعمالت المصرٌة واالجنبٌة وكافة صور التعامل مع جمٌع 

دٌرٌن / مرٌم اٌلٌا دٌب البنون والمصارؾ ومن حمها توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً ذلن وللم
السوري ودمحم دمحم احمد حسٌن ) مدٌر ؼٌر شرٌن ( مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل 

الشركة والتولٌع عنها امام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ومصلحة 
الجمارن المصرٌة وهٌئة الموانئ المصرٌة وشركات تداول الحاوٌات بجمٌع موانئ 

رٌة مصر العربٌة وللمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة امام جمهو
كافة المصالح الحكومٌة وكافة الوزارات بكافة اشكالها واداراتها وحك كفالة الؽٌر وحك 

 توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .
, وتم  433110لم لٌد , احمددمحم عمر ابراهٌم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد بر - 239

 28/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15810, برلم اٌداع  28/09/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن .

,  433110فتحى السٌد سالم حسانٌن , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 240
تم التؤشٌر فى تارٌخ  15810رلم اٌداع , ب 28/09/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / الى من الطرفٌن منفرداًحك االداره  28/09/2021
والتولٌع ولكل منهم كافة السلطات واالختصاصات لتحمٌك ؼرض الشركة والى منهم حك 

تعامل مع البنون التعامل والتولٌع على كافة االوراق والعمود وتحرٌر وصرؾ الشٌكات وال
وفتح الحسابات والتعامل والتعالد مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌه والى منهم 

حك توكٌل الؽٌر والرار المٌزانٌات والتولٌع علٌها بصفه منفرده اما بالنسبه للرهن 
 وااللتراض والبٌع فٌكون بصفته مجتمعٌن .

اد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , دمحم عبد المحسن عبد المحسن عبد الجو - 241
تم التؤشٌر فى  13152, برلم اٌداع  24/09/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  428221

 بـ : . 09/11/2021تارٌخ 
 314114اسامه دمحم لطفى فرٌد احمد , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 242

تم التؤشٌر فى تارٌخ  9376 , برلم اٌداع 02/06/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك االدراه والتولٌع لٌصبح كال من الطرفٌن المتضامنٌٌن  23/11/2021

السٌد / احمد دمحم لطفً فرٌد احمد والسٌد / اسامه دمحم لطفً فرٌد احمد منفردٌن او 
مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وفتح الحسابات بالبنون 

االٌداع والسحب منها والتولٌع علً الشٌكات وابرام العمود وشراء وبٌع االصول الثابته و
وشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه ولهم حك االلتراض والرهن وفض الرهن بالبنون 

 ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .
الممٌد برلم لٌد , دمحم دمرداش محى الدٌن دمحم عبدهللا , شرٌن متضامن ,  - 243
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  6428, برلم اٌداع  12/05/2011, وتم اٌداعه بتارٌخ  392925
بـ : ٌحك للطرؾ االول منفرداً إدارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات  23/11/2021

الجكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 
ك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وللطرؾ والح

االول والثالث مجتمعٌن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 
الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم اٌضاً مجتمعٌن او 

 منفردٌن حك االلتراض او الرهن . .
, وتم  136786شرٌؾ دمحم لاسم حسان , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 244

 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5509, برلم اٌداع  04/11/1966اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن السٌد / شرٌؾ دمحم لاسم منفردا وله كافة 

شركة وله حك توكٌل الؽٌر من محاسبٌن او محامٌن او الصالحٌات فى ادارة اعمال ال
 ؼٌرهم .

, وتم اٌداعه  136786هشام شرٌؾ دمحم لاسم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 245
 بـ : . 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5509, برلم اٌداع  04/11/1966بتارٌخ 

, وتم  281894ممٌد برلم لٌد , امثال اسماعٌل شٌرٌن , شرٌن متضامن , ال - 250
 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3740, برلم اٌداع  19/03/1994اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة اعمال الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع 
نفردة ولها فً نٌابة عنها مكفولة للطرؾ الثانً السٌدة / امثال اسماعٌل شٌرٌن رٌاض م

سبٌل ذلن كافة السلطات والصالحٌات الممررة لانونا والالزمة لتمثٌل الشركة امام الؽٌر 
والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومٌة والرسمٌة وشركات المطاع العام والهٌئات 

العامة والخاصة واالفراد وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 
ؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على وفتح و

الشٌكات وحك االلتراض والرهن ولها اٌضا الحك فً بٌع وشراء واستبدال االصول الثابتة 
والمنمولة واالئتمان والسٌارات بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منها باسم الشركة 

لٌها فً عمد الشركة االصلً وما ٌطرأ علٌه فً وعنوانها وضمن اؼراضها المتفك ع
تعدٌالت وٌجوز لها الحك فً توكٌل محاسبٌن او محامٌن او مهندسٌن او خبراء او ؼٌرهم 

ممن لد تحتاج الٌهم الشركة فً ادارة اعمالها المختلفة وتحدٌد اتعابهم فى كل او بعض 
 التخصصات الموكلة الٌهم .

, وتم  290555على , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , عبد هللا بٌومى محمود  - 251
 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  11610, برلم اٌداع  10/08/1995اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خرج للوفاه وخروج بعض ورثته .
, وتم  290555سٌدة بٌومى محمود على , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 252

 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  11610, برلم اٌداع  10/08/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  416589أحمد دمحم فإاد أمٌن األشوح , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 253

 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  18566, برلم اٌداع  19/09/2017اٌداعه بتارٌخ 
من حك الطرؾ االول الشرٌن المتضامن السٌد / بـ : تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها 
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احمد سٌؾ هللا حسٌن محمود احمد ٌونس والطرؾ الثانً الشرٌن المتضامن المتداخل / 
أحمد دمحم فإاد أمٌن األشوح مجتمعٌن او منفردٌن على ان ٌكون لهما حك التماضً نٌابة 

مٌة والهٌئات والمصالح عن الشركة وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرس
الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون التجارٌة والؽٌر تجارٌة والشركات وشركات التامٌن 

وشركات االستثمار والمطاعٌن العام والخاص واالفراد والتعامل مع البنون العامة 
 والخاصة بجمهورٌة مصر العربٌة اٌداعا وصرؾ .

, وتم اٌداعه  416589شرٌن , الممٌد برلم لٌد , انجى دمحم فإاد امٌن , مدٌر و  - 254
بـ :  01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  18566, برلم اٌداع  19/09/2017بتارٌخ 

 خرجت واستلمت كافة حمولها .
, وتم  286966عبدالمطلب محمود عبدالكافى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 255

بـ  05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  541م اٌداع , برل 10/01/1995اٌداعه بتارٌخ 
 : خرج للوفاه .

, وتم  286966حنان عبد المطلب محمود , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 256
بـ  05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  541, برلم اٌداع  10/01/1995اٌداعه بتارٌخ 

 : خرجت واستلمت كافة حمولها .
عبد المطلب محمود عبد الكافً , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  محمود - 257

تم التؤشٌر فى تارٌخ  541, برلم اٌداع  10/01/1995, وتم اٌداعه بتارٌخ  286966
بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن السٌد /  05/12/2021

ٌكون المسئول عن التخلٌص الجمركً  محمود عبد المطلب محمود عبد الكافً منفردا وان
. 

, وتم  306274عزٌز عبد اللطٌؾ عبد العال , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 258
 05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  14295, برلم اٌداع  21/07/1997اٌداعه بتارٌخ 

لشركه امام اي جهه بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح حك االدارة والتولٌع وتمثٌل ا
حكومٌه للطرفٌن / عزٌز عبد اللطٌؾ عبد العال . اشرؾ دمحم خاطر،مجتمعٌن او منفردٌن 

. 
, وتم  306274السٌد عبد الحمٌد فرحات , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 259

 05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  14295, برلم اٌداع  21/07/1997اٌداعه بتارٌخ 
 خرج واستلم كافة حموله . بـ :

, وتم  306274عمرو دمحم خاطر الشربٌنى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 260
 05/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  14295, برلم اٌداع  21/07/1997اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خرج واستلم كافة حموله .
, وتم  316496الممٌد برلم لٌد , ناهد دمحم عبد الخالك دمحم , شرٌن موصى ,  - 261

 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15590, برلم اٌداع  06/09/1998اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرجت واستلمت كافة حمولها .

, وتم  316496دمحم مصطفى صالح عزت , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 262
 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15590, برلم اٌداع  06/09/1998اٌداعه بتارٌخ 

بـ : اتفك جمٌع الشركاء ان الشرٌكٌن المتضامنٌن الطرؾ االول السٌد / مإمن دمحم 
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عبدالخالك دمحم والطرؾ الخامس دمحم مصطفى صالح عزت لهما حك التولٌع مجتمعٌن 
ل سوٌا دون الشركاء بالتصرؾ الكامل بالبٌع والشراء واالٌجار وكافة التصرفات باصو
الشركة المتنملة ومنها كافة انواع معدات الشركة سواء سٌارات او لوادر او ماكٌنات 

وؼٌرها من المعدات فهما لهما سوٌا مجتمعٌن حك التصرؾ الكامل اما فٌما ٌتعلك 
بالتصرفات الخاصة التى تصدر برهن او بٌع اصول الشركة الثابتة فٌكون هذا باٌجاب 

جمٌع الشركاء ان حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول السٌد  ولبول جمٌع الشركاء كما اتفك
/ مإمن دمحم عبدالخالك دمحم منفردا وذلن بخصوص االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة 
وضمن اؼراضها وكافة التعامالت مع جمٌع المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكذلن له 

ا ٌخص جمٌع انواع التصرفات من سحب الحك منفردا بالتعامل مع البنون والمصارؾ فٌم
) فمط مائة الؾ جنٌها الؼٌر (  100000واٌداع وتولٌع شٌكات للؽٌر او لنفسه فٌما لٌمته 

) فمط مائة الؾ جنٌها الؼٌر ( ٌكون حك  100000فى المرة الواحدة ومازاد لٌمته عن 
ٌع شٌكات او التولٌع لدى البنون والمصارؾ فٌما ٌخص جمٌع التصرفات من سحب او تول

اٌداع وكذلن التولٌع على خطابات الضمان للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن الطرؾ االول 
 السٌد / مإمن دمحم عبدالخالك دمحم والطرؾ الخامس السٌد / دمحم مصطفى صالح عزت .

, وتم  316496دمحم السٌد دمحم الشناوى جمعه , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 263
 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15590, برلم اٌداع  06/09/1998بتارٌخ اٌداعه 

 بـ : .
, وتم  316496محمود دمحم فإاد الجوهرى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 264

 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15590, برلم اٌداع  06/09/1998اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
مختار ارمانٌوس جرجس , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , تامر ناجً  - 265

تم التؤشٌر فى  15590, برلم اٌداع  06/09/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  316496
 بـ : . 06/12/2021تارٌخ 
,  294343دٌنا عالء الدٌن حسن عزمً , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 266

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3392برلم اٌداع ,  10/03/1996وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 08/12/2021

كرٌم عالء الدٌن حسن عزمى , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 267
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3392, برلم اٌداع  10/03/1996, وتم اٌداعه بتارٌخ  294343

ثانً على ان ٌكون حك بـ : اتفك جمٌع اطراؾ الطرؾ االول والطرؾ ال 08/12/2021
التولٌع واالدارة موكول للسٌد / كرٌم عالء الدٌن حسن عزمى منفردا وله كافة السلطات 
لتحمٌك ؼرض الشركة وحك االلتراض والرهن والتعامل مع البنون والتعالد عن الشركة 

او مع االفراد والهٌئات والشركات وله كذلن حك توكٌل الؽٌر نٌابة عنه لتولً تلن المهام 
بعضها وعموما التولٌع على الشٌكات نٌابة عن الشركة بشرط صدق تلن االعمال باسم 
الشركة وضمن اؼراضها ولد فوض جمٌع االفراد واالطراؾ المدٌر المسئول المذكور 

 بذلن .
عالء الدٌن حسن صالح الدٌن عزمى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 268

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3392, برلم اٌداع  10/03/1996خ , وتم اٌداعه بتارٌ 294343
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 بـ : خرج للوفاه . 08/12/2021
, وتم اٌداعه  294343تماضر دمحم راشد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 269

 بـ : . 08/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3392, برلم اٌداع  10/03/1996بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  395819لة , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , ماجد ماهر رزق ال - 270

بـ :  12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  10677, برلم اٌداع  01/08/2012بتارٌخ 
 خرج للوفاه .

, وتم  395819ماٌكل شادى ماجد ماهر , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 271
 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  10677, برلم اٌداع  01/08/2012اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  395819ملٌكة شادى ماجد ماهر , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 272

 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  10677, برلم اٌداع  01/08/2012اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  395819برلم لٌد , شادى ماجد ماهر رزق هللا , شرٌن متضامن , الممٌد  - 273

 12/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  10677, برلم اٌداع  01/08/2012اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن : ) تعدٌل حك االدارة والتولٌع 
لتصبح / حك االدارة والتصرؾ المالى واالدارى للمدرسة والتمثٌل المانونى لدى االدارة 

 الجهات المعنٌة للطرؾ الثانى السٌد / شادى ماجد ماهر رزق هللا ( .و
,  412336مجدى مورٌس جرجس فرج , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 274

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1430, برلم اٌداع  22/01/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
االول والثالث للسٌد /  بـ : ادارة الشركة والتولٌع عنها موكلة للطرؾ 12/12/2021

صفوت فإاد حنا والسٌد / مجدى مورٌس جرجس فرج ) مدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن ( 
وللمدٌر كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وشرٌطة ذلن ان تكون هذه 

التصرفات واالعمال ضمن اؼراض الشركة وبؤسمها وللمدٌر التعامل مع الؽٌر وامام جمٌع 
لخاصة والحكومٌة واالشخاص االعتبارٌة داخل نطاق الجمهورٌة وكذلن الحك فى الجهات ا

توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى المٌام بهذه المهام وللمدٌر الحك فى التعامل مع البنون فى جمٌع 
المعامالت البنكٌة من االلتراض والرهنن وفتح واالعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان 

تصرفات التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك فال اما بشان المعامالت وال
تنفذ اال بتولٌع جمٌع االطراؾ علٌها مجتمعٌن وٌحك للمدٌر توكٌل الؽٌر فى ذلن او بعضه 

. 
,  412336احمد رشٌد عبدالمجٌد عبدالجٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 275

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1430ٌداع , برلم ا 22/01/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 12/12/2021

,  412336اٌهاب مٌنا كراس عوض , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 276
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1430, برلم اٌداع  22/01/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خرج واستلم كافة حموله . 12/12/2021
,  193595ق , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , جون وجدي أمٌن رز - 277

تم التؤشٌر فى تارٌخ  805, برلم اٌداع  11/01/1979وتم اٌداعه بتارٌخ 
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بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء لهم حك االدارة والتولٌع  13/12/2021
حك السحب واالٌداع  مجتمعٌن او منفردٌن وبالنسبة للطرؾ االول والطرؾ الثانى لهم

 وااللتراض والرهن والتعامل مع جمٌع البنون .
,  193595ماٌكل وجدي أمٌن رزق , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 278

تم التؤشٌر فى تارٌخ  805, برلم اٌداع  11/01/1979وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 13/12/2021

,  291227, مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  محمود اكرم محمود سٌد هندى - 279
تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 13/12/2021
, وتم  291227نادره احمد هندى عبد المجٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 280

 13/12/2021التؤشٌر فى تارٌخ  تم 13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  291227مارٌمان سامى مصطفى محمود , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 281

تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 13/12/2021

,  291227لٌد , ٌوسؾ اكرم محمود سٌد هندى , شرٌن موصى , الممٌد برلم  - 282
تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 13/12/2021
, وتم اٌداعه  291227جهاد اكرم محمود سٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 283

 بـ : . 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995بتارٌخ 
, وتم  291227شهد اكرم محمود سٌد هندى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 284

 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  291227حنٌن اكرم محمود سٌد هندى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 285

 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  291227ساره اكرم محمود سٌد هندى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 286

 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  291227, شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  سمٌحه اكرم محمود سٌد - 287

 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  291227زٌاد اكرم محمود سٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 288

 بـ : . 13/12/2021فى تارٌخ تم التؤشٌر  13623, برلم اٌداع  17/09/1995بتارٌخ 
, وتم  291227اسالم اكرم محمود سٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 289

 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
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وتم  , 291227اٌاد اكرم محمود سٌد هندى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 290
 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  291227طارق دمحم فرج دمحم صابر , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 291

 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623, برلم اٌداع  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
االدارة والتولٌع لٌصبح الشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / طارق دمحم فرج دمحم بـ : تعدٌل بند 

والسٌد / محمود اكرم محمود سٌد ولهما الحك فً التعامل باسم الشركة امام كافة  -صابر 
الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء اصول الشركة من سٌارات وفتح الحسابات 

( اما فٌما ٌتعلك ببٌع ممار الشركة وفتح فروع لها ورهن  البنكٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن
اصول الشركة وااللتراض بضمانها وااللتراض باسمها فً جمٌع البنون والمصارؾ 

 فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء .
, وتم  291227اكرم محمود سٌد هندي , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 292

 13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  13623برلم اٌداع ,  17/09/1995اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج الشرٌن للوفاه .

,  367146رؼده هشام كمال الدٌن ٌوسؾ , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 293
تم التؤشٌر فى تارٌخ  5938, برلم اٌداع  28/03/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 13/12/2021
,  367146د هللا عبدالمادر سالم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , دمحم نزٌه عب - 294

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5938, برلم اٌداع  28/03/2005وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج الشرٌن واستلم كافه حموله . 13/12/2021

م , وت 326461حمدى عبدهللا سٌد عبدهللا , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 332
 29/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  18991, برلم اٌداع  13/10/1999اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
,  326461عبد الساتر عبدهللا سٌد عبدهللا , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 333

تم التؤشٌر فى تارٌخ  18991, برلم اٌداع  13/10/1999وتم اٌداعه بتارٌخ 
حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن السٌد / عبد بـ : تعدٌل  29/12/2021

 الساتر عبدهللا منفردا .
, وتم اٌداعه  326461كرم عبدهللا سٌد عبدهللا , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 334

 بـ : . 29/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  18991, برلم اٌداع  13/10/1999بتارٌخ 
, وتم  401850د احمد حسٌن , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , السٌد احم - 335

 29/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7227, برلم اٌداع  19/05/2015اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خرج واستلم كافة حموله .

, وتم  401850احمد عبد العزٌز السٌد احمد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 336
 29/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7227, برلم اٌداع  19/05/2015خ اٌداعه بتارٌ

 بـ : االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن .
هشام كمال الدٌن ٌوسؾ صدلً , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 295

تم التؤشٌر فى تارٌخ  5938, برلم اٌداع  28/03/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  367146
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بـ : تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكال من الطرؾ االول السٌد /  13/12/2021
الثانى السٌده / رؼده هشام كمال الدٌن ٌوسؾ  هشام كمال الدٌن ٌوسؾ صدلً والطرؾ

والمدٌر المسئول / السٌد / عشماوى سٌد عشماوى سٌد مجتمعٌن او منفردٌن اما حك 
التصرؾ فى اصول الشركه الثابته والمنموله من بٌع او شراء او تمرٌر حك عٌنى او تبعً 

الحكومٌه والؽٌر  والتعامل والرهن وااللتراض مع البنون والتعامل مع جمٌع الجهات
حكومٌه فتصبح للطرفٌن االول السٌد / هشام كمال الدٌن ٌوسؾ صدلً والطرؾ الثانً 

السٌده / رؼده هشام كمال الدٌن ٌوسؾ مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون االعمال التى 
 تصدر منهما ضمن اؼراض الشركه وبعنوان الشركه .

, وتم  174458امن , الممٌد برلم لٌد , مارٌجو ماجد فاٌز لبٌب , شرٌن متض - 296
بـ  15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  761, برلم اٌداع  22/01/1976اٌداعه بتارٌخ 

. : 
, وتم اٌداعه  174458لٌلٌان ماجد فاٌز لبٌب , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 297

 بـ : . 15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  761, برلم اٌداع  22/01/1976بتارٌخ 
, وتم  174458لبٌب ممدوح فاٌز لبٌب , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 298

بـ  15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  761, برلم اٌداع  22/01/1976اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم  174458سارة ممدوح عبده جرجس , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 299
بـ  15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  761, برلم اٌداع  22/01/1976تارٌخ اٌداعه ب

. : 
, وتم اٌداعه  174458دى اندرا ممدوح فاٌز , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 300

 بـ : . 15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  761, برلم اٌداع  22/01/1976بتارٌخ 
, وتم  174458شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , حاتم ممدوح عبده جرجس ,  - 301

بـ  15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  761, برلم اٌداع  22/01/1976اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم  174458ممدوح فاٌز لبٌب ؼرباوى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 302
بـ  15/12/2021تارٌخ  تم التؤشٌر فى 761, برلم اٌداع  22/01/1976اٌداعه بتارٌخ 
 : خرج للوفاة .

, وتم  174458ماجد فاٌز لبٌب ؼرباوى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 303
بـ  15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  761, برلم اٌداع  22/01/1976اٌداعه بتارٌخ 

لبٌب ؼرباوى : تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لكال من الطرؾ االول / ماجد فاٌز 
والسٌد / لبٌب ممدوح فاٌز لبٌب ؼرباوى مجتمعٌن ولهما حك االلتراض والرهن من 
 البنون والتولٌع على عمود المدٌونٌة ولهما كافة السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة .

, وتم  313376نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 304
 19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7331, برلم اٌداع  07/05/1998اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خروجه للوفاه .
عمرو نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 305

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7331, برلم اٌداع  07/05/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  313376
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تعدٌل بند  -ه من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن بـ : تعدٌل صفت 19/12/2021
وزٌاد -عمرو نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب  -االداره والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن 

نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات واالختصاصات للتعامل 
والخارجٌه ضمن ؼرض الشركه  باسم الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخلٌه

وكذ تمثٌل الشركه امام كافه الجهات اٌا كانت ولهم حك الرهن وااللتراض من البنون 
والتسهٌالت االئتمانٌه وله حك بٌع واصول الشركه بما فً ذلن السٌارات ولهم حك توكٌل 

الؽٌر لهذا الؽرض وبشرط ان تكون االعمال التً تصدر عنهما باسم الشركه وضمن 
 ؼراضها ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .ا

زٌاد نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 306
تم التؤشٌر فى تارٌخ  7331, برلم اٌداع  07/05/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  313376

 بـ : . 19/12/2021
,  313376رٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , رنده عبد الرءوؾ حسن خلٌل , ش - 307

تم التؤشٌر فى تارٌخ  7331, برلم اٌداع  07/05/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 19/12/2021

, وتم  87795هشام حسنٌن دمحم محمود , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 308
 20/12/2021تارٌخ تم التؤشٌر فى  2783, برلم اٌداع  27/05/1954اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خرج واستلم كافة حموله .
, وتم اٌداعه  252062نبٌل اسحك سدره , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 309

بـ :  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7641, برلم اٌداع  02/06/1988بتارٌخ 
 خرج للوفاة .

, وتم  252062الممٌد برلم لٌد , ناهد ممار حبٌب جندى , شرٌن متضامن ,  - 310
 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7641, برلم اٌداع  02/06/1988اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  252062فٌكتور اسحك سدرة بساده , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 311

 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7641, برلم اٌداع  02/06/1988اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ فٌكتور اسحك سدرة بسادة 

والسٌدة / ناهد ممار حبٌب جندي مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك البٌع والشراء للعمارات 
والمنموالت الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

سابات والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود المرض والرهن سواء للنفس او للؽٌر وؼلك الح
. 

, وتم  252062مكرم اسحك سدره بساده , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 312
 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  7641, برلم اٌداع  02/06/1988اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خرج واستلم كافه حموله .
, وتم اٌداعه  121746فرٌد فإاد خورى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 313

بـ :  21/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5959, برلم اٌداع  29/09/1964بتارٌخ 
 خرج للوفاة .

,  121746نادر فرٌد فإاد خورى , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 314
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تم التؤشٌر فى تارٌخ  5959, برلم اٌداع  29/09/1964وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن . 21/12/2021

التجدٌد العضاء مجلس االدارة بنفس التشكٌل : كرٌم فرٌد فإاد خوري , مدٌر  - 315
,  29/09/1964, وتم اٌداعه بتارٌخ  121746وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , 

بـ : تعدٌل صفة الشرٌن من  21/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  5959برلم اٌداع 
تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول السٌد /  -شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

كرٌم فرٌد فإاد خورى الشرٌن المتضامن والطرؾ الثانى السٌد/ نادر فرٌد فإاد خورى 
عٌن او منفردٌن ولهم الحك فى التعامل والتولٌع امام البنون الشرٌن المتضامن مجتم

المختلفة وفتح حسابات للشركة وحك بٌع االصول بما فٌها السٌارات والتعامل مع الشهر 
العمارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والتؤمٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى توكٌل 

 الؽٌر فى كل وبعض ما ذكر .
 350093الدٌن دمحم فهمى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , عمرو صالح  - 316

تم التؤشٌر فى تارٌخ  20570, برلم اٌداع  26/11/2002, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌمثل الشركة امام المضاء وفً صالتها بالؽٌر العضو المنتدب  21/12/2021

ذ لرارات مجلس اإلدارة إدارة تنفٌ -التنفٌذى وٌختص العضو المنتدب التنفٌذي بما ٌاتى:
الشركة وتصرٌؾ شئونها وله أن ٌفوض واحداً او اكثر من اعضاء مجلس اإلدارة فً 

بعض إختصاصاته. للعضو المنتدب التنفٌذى التولٌع عن الشركة ، ولمجلس اإلدارة الحك 
فً أن ٌعٌن من بٌن أعضائه أو من بٌن مدٌري الشركة من ٌكون لهم حك التولٌع عن 

 ركة مجتمعٌن أو منفردٌن ، وذلن فً أمور أو موضوعات محددة .الش
 350093عمرو صالح الدٌن دمحم فهمى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 317

تم التؤشٌر فى تارٌخ  20570, برلم اٌداع  26/11/2002, وتم اٌداعه بتارٌخ 
بالؽٌر العضو المنتدب  بـ : ٌمثل الشركة امام المضاء وفً صالتها 21/12/2021

تنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة إدارة  -التنفٌذى وٌختص العضو المنتدب التنفٌذي بما ٌاتى:
الشركة وتصرٌؾ شئونها وله أن ٌفوض واحداً او اكثر من اعضاء مجلس اإلدارة فً 

بعض إختصاصاته. للعضو المنتدب التنفٌذى التولٌع عن الشركة ، ولمجلس اإلدارة الحك 
أن ٌعٌن من بٌن أعضائه أو من بٌن مدٌري الشركة من ٌكون لهم حك التولٌع عن  فً

 الشركة مجتمعٌن أو منفردٌن ، وذلن فً أمور أو موضوعات محددة .
,  324926لمٌاء احمد رأفت عالم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 318

تم التؤشٌر فى تارٌخ  14624, برلم اٌداع  10/08/1999وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع موكله  22/12/2021

للشرٌن المتضامن السٌده / لمٌاء احمد رافت عالم منفردا ولها حك التعامل باسم الشركه 
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

عمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من اال
سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن 
ود الشراء والعمود بكافه انواعها والتولٌع علً اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع علً عم

العمود لدي الشهر العماري ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد 
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مرتباتهم واجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 
مات التً تتعلك بمعامالت الشركه االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصف

بالنمد او باالجل ولها حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه 
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

 ماذكر ولها حك اتخاذ المرار لكل ماٌلزم الداره الشركه وتحمٌك اؼراضها .
عزه مصطفى حسٌن ابراهٌم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 319

تم التؤشٌر فى  14624, برلم اٌداع  10/08/1999, وتم اٌداعه بتارٌخ  324926
 بـ : تم خروجها واستلمت كافه حمولها . 22/12/2021تارٌخ 
, وتم  426342لٌد , ٌوسؾ مرزوق السٌد عمران , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم  - 320

 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2400, برلم اٌداع  06/02/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تم خروجه واستلم كافه حموله .

, وتم  426342دمحم حسن احمد عبدالرحمن , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 321
 22/12/2021التؤشٌر فى تارٌخ تم  2400, برلم اٌداع  06/02/2019اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن /دمحم حسن احمد عبد الرحمن منفردا وله 
حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والتولٌع علً عمود 

لؽٌر اٌضا االلتراض والرهن لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول للنفس او ل
 الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر .

شٌماء حمدون عبد الحمٌد احمد , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 322
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2400, برلم اٌداع  06/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  426342

 بـ : . 22/12/2021
, وتم  133132الممٌد برلم لٌد ,  كرستٌن ودٌد فهمى للته , شرٌن متضامن , - 323

 27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1246, برلم اٌداع  10/05/1967اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  133132امٌر ودٌد فهمى للتة , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 324

بـ :  27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1246, برلم اٌداع  10/05/1967بتارٌخ 
تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للطرؾ الرابع منفردا السٌد / امٌر ودٌد فهمى حك ادارة 

 الشركة والتولٌع عنها منفردا بشرط ان تكون اعماله باسم الشركة وضمن اؼراضها .
,  296752ٌونس احمد السٌد خلؾ هللا عثمان , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 325

تم التؤشٌر فى تارٌخ  11113, برلم اٌداع  14/07/1996ه بتارٌخ وتم اٌداع
 بـ : . 28/12/2021

, وتم  296752احمد السٌد خلؾ هللا عثمان , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 326
 28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  11113, برلم اٌداع  14/07/1996اٌداعه بتارٌخ 

 حموله .بـ : خروجه واستلم كافه 
أمانى عبد الفتاح دمحم ٌوسؾ الشامى , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 327

تم التؤشٌر فى  11113, برلم اٌداع  14/07/1996, وتم اٌداعه بتارٌخ  296752
بـ : تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌن المتضامن منفردا والر  28/12/2021تارٌخ 

االداره والتولٌع لتصبح السٌده / امانً عبد الفتاح دمحم ٌوسؾ طرفً العمد علً تعدٌل 
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 الشامً بانها لها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه واهدافها .
, وتم  243293طارق بحر عطا ابراهٌم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 328

 29/12/2021خ تم التؤشٌر فى تارٌ 14664, برلم اٌداع  01/11/1986اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات الرسمٌه 

للشركاء المتضامنٌن وهم السٌد / طارق صبح على حسن الجنٌدى والسٌد / طارق بحر 
عطا ابراهٌم والسٌد / دمحم صبح على حسن الجنٌدى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً 

عامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الت
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار كل ذلن باسم الشركه ضمن 
ود الشراء ولهما الحك فً تعٌن وعزل اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع علً عم

مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع كافه المبالػ 
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود 

حك توكٌل والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما 
الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر اما البٌع الصول الشركه والمرض والرهن فٌكون للشركاء 

 المتضامنٌن مجتمعٌن .
, وتم اٌداعه  316405كرٌم عٌاد عطٌة , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 329

 . بـ : 29/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15357, برلم اٌداع  02/09/1998بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  316405عٌاد عطٌه سمعان , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 330

بـ :  29/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15357, برلم اٌداع  02/09/1998بتارٌخ 
 خرج للوفاه .

, وتم اٌداعه  316405عماد عٌاد عطٌه , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 331
بـ :  29/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  15357, برلم اٌداع  02/09/1998بتارٌخ 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عماد عٌاد عطٌة والسٌد / كرٌم عٌاد عطٌة مجتمعٌن او 
منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولكنها ممٌدة باالعمال التً تصدر 

 بعنوان الشركة وضمن اؼراضها .
, وتم  432302عماد طه عبد اللطٌؾ دمحم , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 338

 30/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  9192, برلم اٌداع  15/06/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تعدٌل حك االدارة والتولٌع / ٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد / عماد طه عبد اللطٌؾ 

عبد العزٌز السٌد عبد المادر والسٌد/ دمحم محمود دمحم ابراهٌم منصور  دمحم والسٌدة/ مٌادة
مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الهٌئات والشركات والمصالح 

الحكومٌة واالفراد والمحاكم والشهر العمارى وخالفه ولهما حك التولٌع نٌابه عن الشركة 
نهائٌة وشراء ولهم حك التولٌع لدى البنون والمصارؾ من سحب على العمود االبتدائٌة وال

واٌداع وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور 
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك 

اما ماٌخص عمود  -توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر فى شئون الشركة
المرض والرهن مع البنون وبٌع االصول وممتلكات الشركة العمارٌة واالراضى 

والسٌارات والمنموالت وحك البٌع للؽٌر وللنفس والتصرؾ فى كل ماٌخص الشركة فٌكون 
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 لشرٌكٌن متضامنٌن مجتمعٌن على ان ٌكون من بٌنهم الشرٌن دمحم محمود دمحم ابراهٌم .
_____________________________________ 

 تجدٌد أفراد
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  296706جمٌل دمحم عبدالسمٌع , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  10924, برلم اٌداع ,  11/10/1996

 ص . 12:00:00 10/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  318615سٌد ابراهٌم لتجاره االدوات الصحٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2

, تم تجدٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  21624, برلم اٌداع ,  25/11/1998فى , 
 ص . 12:00:00 24/11/2023المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  324791ٌده برلم: , صالح سالم ابو زٌد علً , تاجر فرد سبك ل - 3
, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  14219, برلم اٌداع ,  04/08/1999

 ص . 12:00:00 03/08/2019واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  331873دمحم السٌد محمود سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 4

, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021تارٌخ  , وفى 10396, برلم اٌداع ,  04/06/2000
 ص . 12:00:00 03/06/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  372773فوزي مختار موسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 5
, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  21675, برلم اٌداع ,  15/11/2005

 ص . 12:00:00 14/11/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  386439خالد احمد عبد الاله عبد العلى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 6

, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  4088, برلم اٌداع ,  17/03/2008
 ص . 12:00:00 16/03/2023واصبح سارى حتى 

ٌدت فى , , ل 390209دمحم محمود عمر السٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 7
, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  7015, برلم اٌداع ,  09/05/2010

 ص . 12:00:00 08/05/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  393736احمدعبد المجٌد بالل سلطان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 8

م تجدٌد المٌد , ت 01/12/2021, وفى تارٌخ  12930, برلم اٌداع ,  05/10/2011
 ص . 12:00:00 04/10/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  400222رجب دردٌر سلٌمان على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 9
, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  14824, برلم اٌداع ,  02/12/2014

 ص . 12:00:00 01/12/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  400287منعم فودة ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , عماد عبد ال - 10
, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  15026, برلم اٌداع ,  04/12/2014

 ص . 12:00:00 03/12/2024واصبح سارى حتى 
,  407507عبدالهادى عبدالعزٌز عبدالهادى حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 11

, تم  01/12/2021, وفى تارٌخ  8728, برلم اٌداع ,  28/04/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 27/04/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  408441اسالم دمحم احمد عبدالمجٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 12
تم تجدٌد المٌد  , 01/12/2021, وفى تارٌخ  11948, برلم اٌداع ,  16/06/2016

 ص . 12:00:00 15/06/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  409066عمر رفعت عبدالاله عبدالشافى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 13

, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  14944, برلم اٌداع ,  27/07/2016, 
 ص . 12:00:00 26/07/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411143ٌدان رافت زٌدان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ز - 14
, تم تجدٌد المٌد  01/12/2021, وفى تارٌخ  22537, برلم اٌداع ,  17/11/2016

 ص . 12:00:00 16/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  131736مإسسة حسن السٌد لتجارة الحدٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 15
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  1249, برلم اٌداع ,  19/05/1966, فى 

 ص . 12:00:00 18/05/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  258552د اشرؾ صبحً ادولؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 16
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  11230, برلم اٌداع ,  10/09/1989

 ص . 12:00:00 09/09/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  267108فوزي فخري شاكر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 17
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  6582, برلم اٌداع ,  26/05/1991

 ص . 12:00:00 25/05/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  268992لٌده برلم: , سناء سٌد شاهٌن , تاجر فرد سبك  - 18
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  13288, برلم اٌداع ,  02/10/1991

 ص . 12:00:00 01/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  273005مصطفً سٌد احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 19
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  9209, برلم اٌداع ,  21/07/1992

 ص . 12:00:00 20/07/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  342854فتاح عامر دمحم احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 20
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  21184, برلم اٌداع ,  20/11/2001

 ص . 12:00:00 19/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  357564صالح عمر ابٌض صالح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 21
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  266, برلم اٌداع ,  06/01/2004

 ص . 12:00:00 05/01/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت  379145احمد عبد اللطٌؾ محمود منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 22
, تم تجدٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  14002, برلم اٌداع ,  29/06/2006,  فى

 ص . 12:00:00 28/06/2016المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  381443عاشور عبد الرحٌم فرؼلً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 23
المٌد  , تم تجدٌد 02/12/2021, وفى تارٌخ  20577, برلم اٌداع ,  19/09/2006

 ص . 12:00:00 18/09/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  393344خالد دمحم على البدرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 24
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, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  10413, برلم اٌداع ,  17/07/2011
 ص . 12:00:00 16/07/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  394478شرلاوى محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , شرلاوى فاروق  - 25
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  689, برلم اٌداع ,  11/01/2012فى , 

 ص . 12:00:00 10/01/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  403400عابدٌن على عبد العزٌز عبد هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 26

, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  14567, برلم اٌداع ,  26/10/2015, 
 ص . 12:00:00 25/10/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  403959عبد المنعم جمعه توفٌك ضاعن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 27
المٌد , تم تجدٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  16257, برلم اٌداع ,  19/11/2015, 

 ص . 12:00:00 18/11/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410516كرستٌنا سمعان ؼالى بخٌت , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 28
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  20330, برلم اٌداع ,  20/10/2016

 ص . 12:00:00 19/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410895البدراوى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , سامى سمٌر رمزى  - 29
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  21633, برلم اٌداع ,  07/11/2016

 ص . 12:00:00 06/11/2026واصبح سارى حتى 
,  411217احمد صبحى دمحمٌن رزة عبد الهادى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 30

, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  22809, برلم اٌداع ,  22/11/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 21/11/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411302متولى مختار احمد مختار , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 31
مٌد , تم تجدٌد ال 02/12/2021, وفى تارٌخ  23111, برلم اٌداع ,  27/11/2016

 ص . 12:00:00 26/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411773كمال سعد احمد حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 32
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  24814, برلم اٌداع ,  20/12/2016

 ص . 12:00:00 19/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411874تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  سٌؾ الدٌن ٌحى سٌد حسن , - 33
, تم تجدٌد المٌد  02/12/2021, وفى تارٌخ  25284, برلم اٌداع ,  27/12/2016

 ص . 12:00:00 26/12/2026واصبح سارى حتى 
,  13/01/1970, لٌدت فى ,  140426الصفوة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 34

, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  05/12/2021رٌخ , وفى تا 687برلم اٌداع , 
 ص . 12:00:00 12/01/2025
, لٌدت فى ,  218815شاذٌه مرسً دسولً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 35
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  8803, برلم اٌداع ,  16/05/1982

 ص . 12:00:00 15/05/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  240006عبد هللا شعبان احمد بكٌر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 36
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  3513, برلم اٌداع ,  22/03/1986
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 ص . 12:00:00 21/03/2026واصبح سارى حتى 
,  300230تكنوباور للمصاعد فتحً عبدهللا لطب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 37

, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  21967, برلم اٌداع ,  01/12/1996لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 30/11/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  314377محمود فرج امٌن عبدالرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 38
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  10004, برلم اٌداع ,  10/06/1998

 ص . 12:00:00 09/06/2023واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  324281شرٌؾ دمحم رضا سعٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 39
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  12872, برلم اٌداع ,  15/07/1999

 ص . 12:00:00 14/07/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  376236د هانى على فهمى الخشاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , احم - 40

, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  6608, برلم اٌداع ,  03/04/2006, 
 ص . 12:00:00 02/04/2026واصبح سارى حتى 

ت فى , , لٌد 381389عمرو جمال الدٌن دمحم ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 41
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  20411, برلم اٌداع ,  17/09/2006

 ص . 12:00:00 16/09/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  382543احمد حسٌن دمحم صدلً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 42
تجدٌد المٌد , تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  24260, برلم اٌداع ,  16/11/2006

 ص . 12:00:00 15/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  383212نشات مرعى جبره اسحك , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 43
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  26882, برلم اٌداع ,  18/12/2006

 ص . 12:00:00 17/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  386026المجٌد حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  ٌسرى حسٌن عبد - 44

, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  456, برلم اٌداع ,  13/01/2008, 
 ص . 12:00:00 12/01/2023واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  402669شٌماء دمحم عبد الحمٌد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 45
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  12294, برلم اٌداع ,  14/09/2015

 ص . 12:00:00 13/09/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  406851فتحى فتحى عبدالفتاح وهدان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 46
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  6626, برلم اٌداع ,  31/03/2016

 ص . 12:00:00 30/03/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  408641رٌمون رٌاض فإاد رٌاض , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 47
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  13532, برلم اٌداع ,  28/06/2016

 ص . 12:00:00 27/06/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409465تاجر فرد سبك لٌده برلم: , رامى ٌوسؾ امٌن ٌوسؾ ,  - 48
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  16505, برلم اٌداع ,  17/08/2016

 ص . 12:00:00 16/08/2026واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  410639طارق صالح الدٌن دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 49
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  20779 , برلم اٌداع , 26/10/2016

 ص . 12:00:00 25/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  412030عمرو دمحم زهران البلتاجى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 50
, تم تجدٌد المٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  314, برلم اٌداع ,  04/01/2017

 ص . 12:00:00 03/01/2027واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  243924عبدالرحمن حمزه عبدالرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 51
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  17006, برلم اٌداع ,  07/12/1986

 ص . 12:00:00 06/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  279046لٌده برلم: ,  لطفً لتجاره وشحن البطارٌات , تاجر فرد سبك - 52

, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  12632, برلم اٌداع ,  29/09/1993, 
 ص . 12:00:00 28/09/2023واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  310914هدي ابراهٌم دمحم فاٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 53
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021تارٌخ , وفى  582, برلم اٌداع ,  11/01/1998

 ص . 12:00:00 10/01/2023واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  332649صٌدلٌه د عبدالعزٌز احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 54
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  12725, برلم اٌداع ,  08/07/2000

 ص . 12:00:00 07/07/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  342944مدحت حسن سلٌم لوٌدر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 55
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  21408, برلم اٌداع ,  25/11/2001

 ص . 12:00:00 24/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  366768,  عبد اللطٌؾ علً عبد اللطٌؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: - 56
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  4896, برلم اٌداع ,  14/03/2005

 ص . 12:00:00 13/03/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  371868نعٌم سمٌر عزٌز صلٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 57
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  19113, برلم اٌداع ,  02/10/2005

 ص . 12:00:00 01/10/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  371949مصوؼات ومجوهرات جورج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 58

, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  819335, برلم اٌداع ,  03/10/2005, 
 ص . 12:00:00 02/10/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  375075انٌا سعد الدٌن خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ر - 59
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  3084, برلم اٌداع ,  20/02/2006

 ص . 12:00:00 19/02/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  375523ٌاسر مصطفً صابر دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 60
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  4348, برلم اٌداع ,  07/03/2006

 ص . 12:00:00 06/03/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  376386مإسسه جنٌدي , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 61
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, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  7090, برلم اٌداع ,  11/04/2006
 ص . 12:00:00 10/04/2026ى حتى واصبح سار

, لٌدت فى ,  376668ماجد خضر احمد خضر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 62
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  7855, برلم اٌداع ,  18/04/2006

 ص . 12:00:00 17/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  377804ٌده برلم: , ٌحًٌ السٌد ابو اللٌؾ , تاجر فرد سبك ل - 63
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  10561, برلم اٌداع ,  23/05/2006

 ص . 12:00:00 22/05/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  377854شاكر صمر عبد المإمن ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 64

, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  10668, برلم اٌداع ,  24/05/2006, 
 ص . 12:00:00 23/05/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  379496اسامه دمحمي فتح هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 65
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  15070, برلم اٌداع ,  13/07/2006

 ص . 12:00:00 12/07/2026واصبح سارى حتى 
,  398927د عبد المسٌح كمال عبد المسٌح بباوى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 66

, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  5851, برلم اٌداع ,  11/05/2014لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 10/05/2024تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  401450برلم: , فرحة حلٌم جرجس ٌونان , تاجر فرد سبك لٌده  - 67
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  4336, برلم اٌداع ,  23/03/2015

 ص . 12:00:00 22/03/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403470هانم عبد العزٌز بٌومى جالل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 68
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021تارٌخ , وفى  14742, برلم اٌداع ,  28/10/2015

 ص . 12:00:00 27/10/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  405104دمحم حمدى دمحم الدردٌرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 69
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  783, برلم اٌداع ,  14/01/2016

 ص . 12:00:00 13/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  406929امجد دمحم عبد الؽفار دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 70
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  6937, برلم اٌداع ,  05/04/2016

 ص . 12:00:00 04/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410611شادى دمحم رشاد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 71
, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  20675, برلم اٌداع ,  25/10/2016

 ص . 12:00:00 24/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411344جرجس فتحى زاخر جرجس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 72
تجدٌد المٌد  , تم 06/12/2021, وفى تارٌخ  23223, برلم اٌداع ,  28/11/2016

 ص . 12:00:00 27/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  412046جمال عبد المنعم محمود دمحم سالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 73

, تم تجدٌد المٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  383, برلم اٌداع ,  05/01/2017فى , 
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 ص . 12:00:00 04/01/2027واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  270365 علً عبده جمال الدٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم - 74
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  18484, برلم اٌداع ,  23/12/1991

 ص . 12:00:00 22/12/2026واصبح سارى حتى 
,  277246مكتب ابوالحسن للمصنعٌات الخراسانٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 75

, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  5670, برلم اٌداع ,  18/05/1993لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 17/05/2023تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  293123هدي نجٌب اسعد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 76
د المٌد , تم تجدٌ 07/12/2021, وفى تارٌخ  19539, برلم اٌداع ,  21/12/1995

 ص . 12:00:00 20/12/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  293314صالح امٌن محمود احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 77
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  2196, برلم اٌداع ,  31/12/1995

 ص . 12:00:00 30/12/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  300394لام , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ماري زؼول فهٌم  - 78
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  22438, برلم اٌداع ,  07/12/1996

 ص . 12:00:00 06/12/2006واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  306722حسن احمد محمود ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 79
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  15565اٌداع ,  , برلم 10/08/1997

 ص . 12:00:00 09/08/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  328067حسن عبد اللطٌؾ للمماوالت , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 80
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  23599, برلم اٌداع ,  14/12/1999

 ص . 12:00:00 13/12/2024حتى واصبح سارى 
, لٌدت فى ,  330036سمٌر البٌر نجٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 81
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  4935, برلم اٌداع ,  14/03/2000

 ص . 12:00:00 13/03/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  337965بك لٌده برلم: , ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم المتولً , تاجر فرد س - 82
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  5307, برلم اٌداع ,  08/04/2001

 ص . 12:00:00 07/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  369673دمحم عبد الحفٌظ عبد الموي الماضً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 83

, تم تجدٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  13215, , برلم اٌداع  09/07/2005فى , 
 ص . 12:00:00 08/07/2025المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  380103رٌمون عادل جرجس سعد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 84
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  16668, برلم اٌداع ,  02/08/2006

 ص . 12:00:00 01/08/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  391254دمحم محمود حسن احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 85
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  15142, برلم اٌداع ,  05/10/2010

 ص . 12:00:00 04/10/2025واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  391598ٌده برلم: , اٌناس رجائى شاكر ؼبلاير , تاجر فرد سبك ل - 86
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  17530, برلم اٌداع ,  22/11/2010

 ص . 12:00:00 21/11/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403183سمٌر عبدالعزٌز دمحم حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 87
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021فى تارٌخ , و 13897, برلم اٌداع ,  18/10/2015

 ص . 12:00:00 17/10/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403764سٌد محمود فرج احمد عفٌفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 88
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  15669, برلم اٌداع ,  11/11/2015

 ص . 12:00:00 10/11/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403907فاٌز خلؾ امبابى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 89
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  16108, برلم اٌداع ,  17/11/2015

 ص . 12:00:00 16/11/2025واصبح سارى حتى 
لٌدت فى , ,  410313جوزٌؾ رمزى فرج جرجس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 90
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  19552, برلم اٌداع ,  12/10/2016

 ص . 12:00:00 11/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410363احمد طارق فتحى دمحم شدٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 91
تم تجدٌد المٌد  , 07/12/2021, وفى تارٌخ  19751, برلم اٌداع ,  13/10/2016

 ص . 12:00:00 12/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  410671مصطفى زكرٌا اسماعٌل شٌخون , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 92

, تم تجدٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  20864, برلم اٌداع ,  27/10/2016فى , 
 ص . 12:00:00 26/10/2026المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411107رٌد رٌمون الفرٌد فوزى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , الف - 93
, تم تجدٌد المٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  22380, برلم اٌداع ,  16/11/2016

 ص . 12:00:00 15/11/2026واصبح سارى حتى 
 , لٌدت فى , 179919دمحم عادل امٌن ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 94
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  16364, برلم اٌداع ,  21/12/1976

 ص . 12:00:00 20/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  259654عبد الرحمن اسماعٌل دمحم شافعً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 95

تجدٌد , تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  14360, برلم اٌداع ,  15/11/1989فى , 
 ص . 12:00:00 14/11/2024المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  293242ولٌد عزٌز عمر واصل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 96
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  19923, برلم اٌداع ,  27/12/1995

 ص . 12:00:00 26/12/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  301009, تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  احمد عارؾ دمحم - 97
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  24295, برلم اٌداع ,  26/12/1996

 ص . 12:00:00 25/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  302737حسٌن علً حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 98
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, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  4503, برلم اٌداع ,  10/03/1997
 ص . 12:00:00 09/03/2022واصبح سارى حتى 

,  08/08/1999, لٌدت فى ,  324872ارمٌا تكس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 99
, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  08/12/2021, وفى تارٌخ  14454برلم اٌداع , 

 ص . 12:00:00 07/08/2024
, لٌدت فى ,  326509احذٌه السجان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 100

, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  19168, برلم اٌداع ,  16/10/1999
 ص . 12:00:00 15/10/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  326945دمحم جوده دمحم عمر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 101
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  20388, برلم اٌداع ,  01/11/1999

 ص . 12:00:00 31/10/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  359320بدٌع كامل سعد عطٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 102

, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  5696, برلم اٌداع ,  06/04/2004
 ص . 12:00:00 05/04/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  362124فاطمه علً محمود رمضان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 103
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  13841, برلم اٌداع ,  09/08/2004

 ص . 12:00:00 08/08/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  362232فرد سبك لٌده برلم: ,  نصر مصبح شحاته , تاجر - 104

, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  14217, برلم اٌداع ,  15/08/2004
 ص . 12:00:00 14/08/2024واصبح سارى حتى 

اٌمن لتجاره وتورٌدات االجهزه والمعدات الكهربائٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 105
, وفى تارٌخ  12412, برلم اٌداع ,  13/06/2006, لٌدت فى ,  378542

 ص . 12:00:00 12/06/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  08/12/2021
, لٌدت فى ,  382625دمحم محمود احمد عطٌة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 106

ٌد , تم تجدٌد الم 08/12/2021, وفى تارٌخ  24575, برلم اٌداع ,  20/11/2006
 ص . 12:00:00 19/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  383000اٌمان عبد الوهاب دمحم العوض , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 107
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  26042, برلم اٌداع ,  07/12/2006, 

 ص . 12:00:00 06/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  383248ابوالعال عٌد حمٌده ابوالعال , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 108

, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  26994, برلم اٌداع ,  19/12/2006
 ص . 12:00:00 18/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  402456هشام نعمان ابراهٌم حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 109
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  11605, برلم اٌداع ,  02/09/2015

 ص . 12:00:00 01/09/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  405117احمد بخٌت دمحم بخٌت , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 110

م تجدٌد المٌد , ت 08/12/2021, وفى تارٌخ  812, برلم اٌداع ,  14/01/2016
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 ص . 12:00:00 13/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  408893دمحم ابوسرٌع مرسى حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 111

, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  14350, برلم اٌداع ,  18/07/2016
 ص . 12:00:00 17/07/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  409496سماعٌل سٌد ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , اسالم ا - 112
, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  16601, برلم اٌداع ,  18/08/2016

 ص . 12:00:00 17/08/2026واصبح سارى حتى 
, , لٌدت فى  411523حسام الدٌن دمحم احمد حافظ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 113

, تم تجدٌد المٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  23891, برلم اٌداع ,  06/12/2016
 ص . 12:00:00 05/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411560سعد عبد المنعم ابو السعود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 114
تجدٌد المٌد , تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  24013, برلم اٌداع ,  08/12/2016

 ص . 12:00:00 07/12/2026واصبح سارى حتى 
,  411561عبد اللطٌؾ مصطفى مصطفى محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 115

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  24017, برلم اٌداع ,  08/12/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 07/12/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  293025در لوٌس طنٌوس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , نا - 116
, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  19226, برلم اٌداع ,  16/12/1995

 ص . 12:00:00 15/12/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  300634هانى دمحم حسن بكر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 117

, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  23191, برلم اٌداع ,  15/12/1996
 ص . 12:00:00 14/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  304627شرٌؾ ارمانٌوس شهدي ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 118
, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  9870, برلم اٌداع ,  22/05/1997فى , 
 ص . 12:00:00 21/05/2022بح سارى حتى واص
, لٌدت فى ,  314349عاصم مراد مؽربً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 119

, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  9926, برلم اٌداع ,  09/06/1998
 ص . 12:00:00 08/06/2023واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  342540فرد سبك لٌده برلم: , احمد ابراهٌم دمحم صمر , تاجر  - 120
, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  20159, برلم اٌداع ,  05/11/2001

 ص . 12:00:00 04/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  343563احمد عبدالمادر نصر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 121

, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021وفى تارٌخ  , 116, برلم اٌداع ,  08/01/2002
 ص . 12:00:00 07/01/2027واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  376096وجدى الفى شحاته , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 122
, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  6114, برلم اٌداع ,  27/03/2006

 . ص 12:00:00 26/03/2026واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  382205خالد حسنً احمد فراج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 123
, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  23086, برلم اٌداع ,  02/11/2006

 ص . 12:00:00 01/11/2026واصبح سارى حتى 
ت فى , , لٌد 382550سمٌر هالل دمحم عٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 124

, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  24284, برلم اٌداع ,  16/11/2006
 ص . 12:00:00 15/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  394140ساندرا عرٌان نسٌم تادرس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 125
تجدٌد المٌد  , تم 09/12/2021, وفى تارٌخ  16885, برلم اٌداع ,  12/12/2011

 ص . 12:00:00 11/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403822حسٌن سٌد حسن الصوفانى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 126

, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  15835, برلم اٌداع ,  15/11/2015
 ص . 12:00:00 14/11/2025واصبح سارى حتى 

,  406560على عبدهللا الكومى ناصر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , الكومى  - 127
, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  5555, برلم اٌداع ,  17/03/2016لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 16/03/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
ت فى , , لٌد 406995سامٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 128

, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  7170, برلم اٌداع ,  07/04/2016
 ص . 12:00:00 06/04/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  410021مجدى السٌد على السٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 129
ٌد المٌد , تم تجد 09/12/2021, وفى تارٌخ  18522, برلم اٌداع ,  22/09/2016

 ص . 12:00:00 21/09/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  412081حمدى كامل حمدى دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 130

, تم تجدٌد المٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  495, برلم اٌداع ,  08/01/2017
 ص . 12:00:00 07/01/2027واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  108161ي , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , صالح احمد البحٌر - 131
, تم تجدٌد المٌد  10/12/2021, وفى تارٌخ  12087, برلم اٌداع ,  12/09/1961

 ص . 12:00:00 11/09/1986واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  139182رفعت ودٌد ؼبلاير , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 132

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  4098, , برلم اٌداع  14/09/1969
 ص . 12:00:00 13/09/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  185453نبٌه زكً حنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 133
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  16221, برلم اٌداع ,  10/11/1977

 ص . 12:00:00 09/11/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  214341رشاد احمد ادرٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 134

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  20893, برلم اٌداع ,  03/11/1981
 ص . 12:00:00 02/11/2026واصبح سارى حتى 

لٌدت فى , ,  298295كمال حسٌن عبدالعزٌز , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 135
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, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  16319, برلم اٌداع ,  28/09/1996
 ص . 12:00:00 27/09/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  299973سعٌد سٌد دمحم دسولى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 136
تجدٌد المٌد , تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  21220, برلم اٌداع ,  23/11/1996

 ص . 12:00:00 22/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  309990هناء عبد الحلٌم دمحم احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 137

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  24532, برلم اٌداع ,  08/12/1997
 ص . 12:00:00 07/12/2022واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  330090سعٌد دمحم منسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , هدي  - 138
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  5076, برلم اٌداع ,  21/03/2000

 ص . 12:00:00 20/03/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  348263منً سٌد حسن احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 139

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  15004برلم اٌداع ,  , 28/08/2002
 ص . 12:00:00 27/08/2022واصبح سارى حتى 

, لٌدت  360302اشرؾ السٌد عبد المادر ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 140
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  8511, برلم اٌداع ,  01/01/2004فى , 

 ص . 12:00:00 31/12/2023اصبح سارى حتى و
, لٌدت فى ,  375930هبه هللا عبد المنعم عثمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 141

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  5604, برلم اٌداع ,  21/03/2006
 ص . 12:00:00 20/03/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  377764عبد الجواد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  حازم حامد عبد الجٌد - 142
, تم تجدٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  10465, برلم اٌداع ,  23/05/2006فى , 

 ص . 12:00:00 22/05/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  380432صٌدلٌه د ساره , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 143

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  17642اٌداع ,  , برلم 13/08/2006
 ص . 12:00:00 12/08/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  382032اشرؾ وفٌك فإاد ساوٌرس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 144
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  22526, برلم اٌداع ,  18/10/2006

 ص . 12:00:00 17/10/2026حتى واصبح سارى 
, لٌدت فى ,  382555محسن سٌد على احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 145

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  24304, برلم اٌداع ,  16/11/2006
 ص . 12:00:00 15/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  392333لٌده برلم: , نبٌل صموئٌل جرس للدس , تاجر فرد سبك  - 146
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  1685, برلم اٌداع ,  06/02/2011

 ص . 12:00:00 05/02/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  392791مختار عٌد دمحم حسن المصرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 147
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021وفى تارٌخ ,  4719, برلم اٌداع ,  11/04/2011فى , 
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 ص . 12:00:00 10/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  394300هشام هاشم حسنٌن على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 148

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  128, برلم اٌداع ,  03/01/2012
 ص . 12:00:00 02/01/2027واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  394665نصره السٌد محمود السٌسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 149
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  1861, برلم اٌداع ,  02/02/2012

 ص . 12:00:00 01/02/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  404255دمحم خالد رمضان ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 150

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  17090, برلم اٌداع ,  03/12/2015
 ص . 12:00:00 02/12/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  407380دمحم مصطفى عبد الحمٌد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 151
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  8403, برلم اٌداع ,  24/04/2016

 ص . 12:00:00 23/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  408172اٌهاب دمحم محمود مرزوق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 152

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  11058, برلم اٌداع ,  01/06/2016
 ص . 12:00:00 31/05/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  409913خالد حسٌن دمحم السٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 153
, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  18136, برلم اٌداع ,  18/09/2016

 ص . 12:00:00 17/09/2026واصبح سارى حتى 
فى , , لٌدت  411271وسٌم صابر دمحم فتحى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 154

, تم تجدٌد المٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  22973, برلم اٌداع ,  23/11/2016
 ص . 12:00:00 22/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  179270مجدي رمزي مٌخائٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 155
لمٌد , تم تجدٌد ا 13/12/2021, وفى تارٌخ  13805, برلم اٌداع ,  07/11/1976

 ص . 12:00:00 06/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  298509مصطفى احمد مصطفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 156

, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  16959, برلم اٌداع ,  05/10/1996
 ص . 12:00:00 04/10/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  300729الشٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , اشرؾ دمحم عبدالحمٌد  - 157
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  23461, برلم اٌداع ,  17/12/1996

 ص . 12:00:00 16/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  338336ٌاسر سالم احمد سالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 158

, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  6328اٌداع ,  , برلم 23/04/2001
 ص . 12:00:00 22/04/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  340787احمد ثابت عبد المجٌد سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 159
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  14255, برلم اٌداع ,  12/08/2001, 

 ص . 12:00:00 11/08/2026رى حتى واصبح سا
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, لٌدت فى ,  342290ماهر احمد دمحم على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 160
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  19319, برلم اٌداع ,  24/10/2001

 ص . 12:00:00 23/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  343294فرد سبك لٌده برلم: , خالد محروس ابراهٌم سلمان , تاجر  - 161

, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  5292, برلم اٌداع ,  16/03/2006, 
 ص . 12:00:00 15/03/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  343294صٌدلٌه د خالد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 162
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021تارٌخ  , وفى 22561, برلم اٌداع ,  22/12/2001

 ص . 12:00:00 21/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  381058احمد دمحم سالم اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 163

, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  19310, برلم اٌداع ,  31/08/2006
 ص . 12:00:00 30/08/2026واصبح سارى حتى 

,  381785عبد الخالك عبد الخالك حسن عبده , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 164
, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  21689, برلم اٌداع ,  08/10/2006لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 07/10/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  383651,  ولٌد دمحم سٌد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: - 165

, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  424, برلم اٌداع ,  14/01/2007
 ص . 12:00:00 13/01/2027واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  403373سٌد احمد السٌد احمد عٌطه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 166
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  14481, برلم اٌداع ,  25/10/2015

 ص . 12:00:00 24/10/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت  405047جهاد حلمى احمد عبد الممصود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 167
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  609, برلم اٌداع ,  12/01/2016فى , 

 ص . 12:00:00 11/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  406267مصطفى رمضان السٌد على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 168

, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  4493, برلم اٌداع ,  06/03/2016, 
 ص . 12:00:00 05/03/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  409552امجد هانئ دمحم بسٌونى محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 169
, تم تجدٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  16839, برلم اٌداع ,  22/08/2016فى , 

 ص . 12:00:00 21/08/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  411394احمد رمزى مصباح ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 170

, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  23406, برلم اٌداع ,  01/12/2016, 
 ص . 12:00:00 30/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411479بسام مصطفى محمود حافظ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 171
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  23726, برلم اٌداع ,  05/12/2016

 ص . 12:00:00 04/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  169422وجٌه خٌر شكري , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 172
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, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  3962, برلم اٌداع ,  20/03/1975
 ص . 12:00:00 19/03/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  177846نادي عبدالمادر دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 173
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  6959, برلم اٌداع ,  25/07/1976

 ص . 12:00:00 24/07/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  281752دمحم عبدالمادر عبدهللا اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 174

المٌد , تم تجدٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  3309, برلم اٌداع ,  05/03/1994, 
 ص . 12:00:00 04/03/2024واصبح سارى حتى 

,  299997عصام الدٌن عبدالسالم عبدالرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 175
, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  21301, برلم اٌداع ,  24/11/1996لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 23/11/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  300603جدي فوزي دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , احمد م - 176

, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  23090, برلم اٌداع ,  14/12/1996
 ص . 12:00:00 13/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  301291مصنع عرابً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 177
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  353اٌداع , , برلم  05/01/1997

 ص . 12:00:00 04/01/2027واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  329894خالد عبدالحمٌد دمحم عبدهللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 178

, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  4547, برلم اٌداع ,  08/03/2000
 ص . 12:00:00 07/03/2025حتى واصبح سارى 

, لٌدت  374125حشمت نخنوخ توفٌلس سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 179
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  386, برلم اٌداع ,  04/01/2006فى , 

 ص . 12:00:00 03/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  377496تاجر فرد سبك لٌده برلم: , هوٌده عبدالحمٌد خبٌرى رحٌم ,  - 180
, تم تجدٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  10010, برلم اٌداع ,  17/05/2006فى , 

 ص . 12:00:00 16/05/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  380189احمد عبد العزٌز احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 181

, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  16925, , برلم اٌداع  06/08/2006
 ص . 12:00:00 05/08/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  381440احمد سمٌر عبد هللا عبد هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 182
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  20574, برلم اٌداع ,  19/09/2006

 ص . 12:00:00 18/09/2026 واصبح سارى حتى
, لٌدت فى ,  393406مجدى دمحم دمحم عوده , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 183

, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  11031, برلم اٌداع ,  31/07/2011
 ص . 12:00:00 30/07/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  394052ه برلم: , دمحم احمد احمد حسن , تاجر فرد سبك لٌد - 184
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  16179, برلم اٌداع ,  27/11/2011
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 ص . 12:00:00 26/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  394248ماهر فإاد عازر مسٌح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 185

, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021ٌخ , وفى تار 18005, برلم اٌداع ,  29/12/2011
 ص . 12:00:00 28/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  404265ماٌكل رشدى حبٌب ؼطاس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 186
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  17112, برلم اٌداع ,  03/12/2015

 ص . 12:00:00 02/12/2025واصبح سارى حتى 
,  404790اٌمن سٌؾ النصر عبد السالم سالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 187

, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  18910, برلم اٌداع ,  29/12/2015لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 28/12/2025تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  405468عطٌة سلطان دمحم سعٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 188
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  1933, برلم اٌداع ,  02/02/2016

 ص . 12:00:00 01/02/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  408773صباح صبحى على عبدالجلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 189

, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  13937, برلم اٌداع ,  12/07/2016, 
 ص . 12:00:00 11/07/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  409308مٌالد رإوؾ جندى ممار , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 190
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  15868, برلم اٌداع ,  09/08/2016

 ص . 12:00:00 08/08/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411095سامح احمد سعٌد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 191

, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  22336, برلم اٌداع ,  15/11/2016
 ص . 12:00:00 14/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  417685عالم جمال عالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 192
, تم تجدٌد المٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  21679, برلم اٌداع ,  09/11/2016

 ص . 12:00:00 08/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  244017جمال حسن حسن هاشم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 193

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  17316, برلم اٌداع ,  11/12/1986
 ص . 12:00:00 10/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  264799دمحم دمحم سلٌمان زٌدان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 194
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  14795, برلم اٌداع ,  05/12/1990

 ص . 12:00:00 04/12/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  292230جر فرد سبك لٌده برلم: , حسٌن محمود دمحم , تا - 195

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  16578, برلم اٌداع ,  04/11/1995
 ص . 12:00:00 03/11/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  296558صالح الدٌن دمحم السٌد سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 196
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  10499اٌداع , , برلم  06/07/1996, 

 ص . 12:00:00 05/07/2026واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  300821صٌدلٌه دمحم علً مصطفً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 197
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  23758, برلم اٌداع ,  21/12/1996

 ص . 12:00:00 20/12/2026 واصبح سارى حتى
, لٌدت فى ,  305794فراج دمحم صابر عبد السالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 198

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  13029, برلم اٌداع ,  02/07/1997
 ص . 12:00:00 01/07/2022واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  314378فرد سبك لٌده برلم: , سٌد محمود احمد الرمالوي , تاجر  - 199
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  10006, برلم اٌداع ,  10/06/1998

 ص . 12:00:00 09/06/2023واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  317576مٌالد نبٌل برسوم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 200

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021وفى تارٌخ  , 18654, برلم اٌداع ,  19/10/1998
 ص . 12:00:00 18/10/2023واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  342244مكتب ماهر حبٌب للرحالت , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 201
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  19175, برلم اٌداع ,  22/10/2001

 ص . 12:00:00 21/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  351491عادل احمد فوزى امٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 202

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  2573, برلم اٌداع ,  15/02/2003
 ص . 12:00:00 14/02/2023واصبح سارى حتى 

ر فرد سبك لٌده برلم: , الشافعً لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه , تاج - 203
, وفى تارٌخ  14735, برلم اٌداع ,  09/07/2006, لٌدت فى ,  379389

 ص . 12:00:00 08/07/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  15/12/2021
, لٌدت فى  382866زكرٌا مجلع سامى مؽارٌوس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 204

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  25594, , برلم اٌداع  30/11/2006, 
 ص . 12:00:00 29/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  389687ابراهٌم شحاتة صلٌب عبدالمالن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 205
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  2153, برلم اٌداع ,  11/02/2010فى , 

 ص . 12:00:00 10/02/2025 واصبح سارى حتى
, لٌدت فى ,  394131دمحم فاروق دمحم الصفتى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 206

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  16803, برلم اٌداع ,  11/12/2011
 ص . 12:00:00 10/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  394629رد سبك لٌده برلم: , اسماعٌل ابراهٌم خمٌس مإمن , تاجر ف - 207
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  1609, برلم اٌداع ,  30/01/2012فى , 

 ص . 12:00:00 29/01/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  401553هاٌدى مجدى منٌر وهبه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 208

, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  5059, برلم اٌداع ,  06/04/2015
 ص . 12:00:00 05/04/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  403725سامى هاشم حسن شحاتة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 209
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, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  15554, برلم اٌداع ,  11/11/2015
 ص . 12:00:00 10/11/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  409093نمر فارما لتوزٌع االدوٌة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 210
, تم تجدٌد المٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  15036, برلم اٌداع ,  28/07/2016

 ص . 12:00:00 27/07/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  179554علً عبدالحمٌد راجح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 211

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  14915, برلم اٌداع ,  23/11/1976
 ص . 12:00:00 22/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  265541طارق معوض علً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 212
م تجدٌد المٌد , ت 16/12/2021, وفى تارٌخ  1303, برلم اٌداع ,  29/01/1991

 ص . 12:00:00 28/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  320883احمد حسٌن موسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 213

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  3853, برلم اٌداع ,  06/03/1999
 ص . 12:00:00 05/03/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  327696شكر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  فتحً دمحم مصطفً - 214
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  22526, برلم اٌداع ,  29/11/1999

 ص . 12:00:00 28/11/2019واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  341853سامح دمحم احمد المنوانى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 215

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  17828رلم اٌداع , , ب 02/10/2001
 ص . 12:00:00 01/10/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  349115مجدي حسن نوار سٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 216
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  17590, برلم اٌداع ,  09/10/2002

 ص . 12:00:00 08/10/2022 واصبح سارى حتى
, لٌدت فى  374626ناصر عثمان رمضان عثمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 217

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  1789, برلم اٌداع ,  02/02/2006, 
 ص . 12:00:00 01/02/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  376087رد سبك لٌده برلم: , اٌمان دمحم رٌحان عبد الاله , تاجر ف - 218
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  6090, برلم اٌداع ,  27/03/2006

 ص . 12:00:00 26/03/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  381183محمود عبد الؽنً حسن هالل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 219

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  19708, برلم اٌداع ,  06/09/2006, 
 ص . 12:00:00 05/09/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  381629سٌد دمحم السٌد حسنٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 220
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  21234, برلم اٌداع ,  27/09/2006

 ص . 12:00:00 26/09/2016واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  382522سالمة عثمان حسن على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 221

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  24189, برلم اٌداع ,  15/11/2006
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 ص . 12:00:00 14/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  382861 مدحت وحٌد عبد الصمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , - 222

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  25580, برلم اٌداع ,  30/11/2006
 ص . 12:00:00 29/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  382937اٌهاب دمحم دروٌش دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 223
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  25813, برلم اٌداع ,  05/12/2006

 ص . 12:00:00 04/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  388673اٌمن ابراهٌم امام الوردانى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 224

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  9630, برلم اٌداع ,  08/06/2009
 ص . 12:00:00 07/06/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  392419عماد عباس السٌد صالح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 225
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  4858, برلم اٌداع ,  20/04/2011

 ص . 12:00:00 19/04/2026واصبح سارى حتى 
دت فى , , لٌ 392640منى حسن عبده دمحم عرنوس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 226

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  3261, برلم اٌداع ,  13/03/2011
 ص . 12:00:00 12/03/2021واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  402096دمحم مجدى دمحم محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 227
ٌد المٌد , تم تجد 16/12/2021, وفى تارٌخ  8906, برلم اٌداع ,  24/06/2015

 ص . 12:00:00 23/06/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  406099جاكلٌن مالن جندى حبشى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 228

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  3914, برلم اٌداع ,  28/02/2016
 ص . 12:00:00 27/02/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  406286مٌنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  ورده سمٌر فرج - 229
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  4589, برلم اٌداع ,  07/03/2016

 ص . 12:00:00 06/03/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  407647دمحم عزالدٌن محمود دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 230

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  9254رلم اٌداع , , ب 10/05/2016
 ص . 12:00:00 09/05/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  407901احمد دمحم رمضان دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 231
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  10097, برلم اٌداع ,  22/05/2016

 ص . 12:00:00 21/05/2026تى واصبح سارى ح
, لٌدت  409160مجدى سمٌر جرجس عبد الملن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 232
, تم تجدٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  15308, برلم اٌداع ,  01/08/2016فى , 

 ص . 12:00:00 31/07/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409534لٌده برلم: , دمحم حبٌب ٌوسؾ , تاجر فرد سبك  - 233

, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  16751, برلم اٌداع ,  22/08/2016
 ص . 12:00:00 21/08/2026واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  410429رامى رفعت زكى برسوم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 234
, تم تجدٌد المٌد  16/12/2021تارٌخ , وفى  19991, برلم اٌداع ,  17/10/2016

 ص . 12:00:00 16/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  411307رضا عبدالفتاح عبدالحمٌد الجندى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 235
, تم تجدٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  23126, برلم اٌداع ,  27/11/2016فى , 

 ص . 12:00:00 26/11/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  394191ماٌكل ماجد فاٌز امٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 236

, تم تجدٌد المٌد  18/12/2021, وفى تارٌخ  17363, برلم اٌداع ,  19/12/2011
 ص . 12:00:00 18/12/2021واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  215372فهٌمه محمود ؼرٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 237
, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  25387, برلم اٌداع ,  12/12/1981

 ص . 12:00:00 11/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  215683عماد جرجس للته , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 238

م تجدٌد المٌد , ت 19/12/2021, وفى تارٌخ  26425, برلم اٌداع ,  23/12/1981
 ص . 12:00:00 22/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  301348فتوح عبد المنعم عبد الفتاح احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 239
, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  501, برلم اٌداع ,  07/01/1997فى , 

 ص . 12:00:00 06/01/2027واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  365421هدي حسن رمضان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 240

, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  964, برلم اٌداع ,  15/01/2005
 ص . 12:00:00 14/01/2025واصبح سارى حتى 

,  365700سعود لمطع ؼٌار السٌارات االصلٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 241
, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1768, برلم اٌداع ,  31/01/2005, لٌدت فى 

 ص . 12:00:00 30/01/2025تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  367220احمد عدلً فهمً دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 242

د , تم تجدٌد المٌ 19/12/2021, وفى تارٌخ  6121, برلم اٌداع ,  30/03/2005
 ص . 12:00:00 29/03/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت  373261جالل الدٌن عبد البالً دمحم سعد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 243
, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  23064, برلم اٌداع ,  05/12/2005فى , 

 ص . 12:00:00 04/12/2025المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  382566دمحم ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , وائل طاهر  - 244

, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  24345, برلم اٌداع ,  16/11/2006
 ص . 12:00:00 15/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  383071دمحم صبرى عبد العزٌز البٌومى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 245
, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  26316, برلم اٌداع ,  11/12/2006فى , 

 ص . 12:00:00 10/12/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  401269حسن احمد جادهللا حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 246
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المٌد , تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  3098, برلم اٌداع ,  03/03/2015
 ص . 12:00:00 02/03/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  402479عرٌبى مودرن لالثاث , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 247
, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  11702, برلم اٌداع ,  03/09/2015

 ص . 12:00:00 02/09/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  406604وى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم ممدوح كمال صا - 248

, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  5672, برلم اٌداع ,  20/03/2016
 ص . 12:00:00 19/03/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  406951صابر دمحم دمحم الرفاعى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 249
, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  7027اٌداع , , برلم  05/04/2016

 ص . 12:00:00 04/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  407770انجٌل فإاد سالمة سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 250

, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  9657, برلم اٌداع ,  16/05/2016
 ص . 12:00:00 15/05/2026 واصبح سارى حتى

, لٌدت  408858احمد ابصٌرى عبدالرإؾ الشامى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 251
, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  17/07/2016فى , 

 ص . 12:00:00 16/07/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  409263تاجر فرد سبك لٌده برلم: , عبد الرحمن السٌد مصطفى السٌد ,  - 252
, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  15690, برلم اٌداع ,  07/08/2016فى , 

 ص . 12:00:00 06/08/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409745حسٌن على على ابوالسعود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 253

, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  17591ع , , برلم اٌدا 01/09/2016
 ص . 12:00:00 31/08/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411386عصائر حمدى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 254
, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  23381, برلم اٌداع ,  29/11/2016

 ص . 12:00:00 28/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  171322حسن دمحم الماضً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 255

, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  9154, برلم اٌداع ,  09/07/1975
 ص . 12:00:00 08/07/2025واصبح سارى حتى 

دت فى , , لٌ 342125ابراهٌم احمد حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 256
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  18714, برلم اٌداع ,  15/10/2001

 ص . 12:00:00 14/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  364656مفدي جرجس بنٌامٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 257

د المٌد , تم تجدٌ 20/12/2021, وفى تارٌخ  21342, برلم اٌداع ,  12/12/2004
 ص . 12:00:00 11/12/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  377339هانً عبدهللا دمحم عبدهللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 258
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  9563, برلم اٌداع ,  14/05/2006
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 ص . 12:00:00 13/05/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  379743دكتور دمحم صبٌح حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , صٌدلٌه  - 259
, تم تجدٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  15707, برلم اٌداع ,  20/07/2006فى , 

 ص . 12:00:00 19/07/2026المٌد واصبح سارى حتى 
,  380835عبد المنعم دمحم عبد المنعم فخر الدٌن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 260

, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  18690, برلم اٌداع ,  23/08/2006لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 22/08/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  382317حسن دمحم حسن احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 261
تم تجدٌد المٌد ,  20/12/2021, وفى تارٌخ  23493, برلم اٌداع ,  08/11/2006

 ص . 12:00:00 07/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  382526عماد ادم عبد الباسط , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 262

, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  24194, برلم اٌداع ,  15/11/2006
 ص . 12:00:00 14/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  389423ود االرناوإط دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , اٌسل مسع - 263
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  18452, برلم اٌداع ,  13/12/2009

 ص . 12:00:00 12/12/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  391766دمحم محمود ٌونس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 264

, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  18634, برلم اٌداع ,  13/12/2010
 ص . 12:00:00 12/12/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  396887شٌماء رزق دمحم ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 265
مٌد , تم تجدٌد ال 20/12/2021, وفى تارٌخ  2161, برلم اٌداع ,  18/02/2013

 ص . 12:00:00 17/02/2023واصبح سارى حتى 
, لٌدت  403243ارسانٌوس محروس حلمى حبشى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 266
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  21/10/2015فى , 

 ص . 12:00:00 20/10/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403344حامد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  عمر دمحم طاهر احمد - 267

, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  14376, برلم اٌداع ,  25/10/2015
 ص . 12:00:00 24/10/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت  406207نسرٌن احمد عبد هللا حافظ خمٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 268
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  4289, برلم اٌداع ,  02/03/2016فى , 

 ص . 12:00:00 01/03/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  406515احمد عبدالرحمن دمحم الطبجى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 269

, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  5429, برلم اٌداع ,  17/03/2016, 
 ص . 12:00:00 16/03/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  409018احمد عبدالؽنى عبدالؽنى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 270
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  14779, برلم اٌداع ,  26/07/2016

 ص . 12:00:00 25/07/2026واصبح سارى حتى 
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, لٌدت  409410الملن عبد الملن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , منٌر مكتونه عبد  - 271
, تم تجدٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  16299, برلم اٌداع ,  15/08/2016فى , 

 ص . 12:00:00 14/08/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت  409835ولٌد محسن عباس احمد الجالس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 272
, تم تجدٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  17857, برلم اٌداع ,  06/09/2016فى , 

 ص . 12:00:00 05/09/2026المٌد واصبح سارى حتى 
,  410679هٌثم عبد الممصود دمحم حسن شعٌر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 273

 , تم 20/12/2021, وفى تارٌخ  20888, برلم اٌداع ,  27/10/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 26/10/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411199هشام دمحم محمود اللٌثى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 274
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  22766, برلم اٌداع ,  20/11/2016

 ص . 12:00:00 19/11/2026واصبح سارى حتى 
,  411622صبحى اندراوس فانوس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  اندراوس - 275

, تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  24293, برلم اٌداع ,  13/12/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 12/12/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411769سمر تحسٌن دمحم الشوٌكى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 276
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  24807, برلم اٌداع ,  20/12/2016

 ص . 12:00:00 19/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411834جورج راعى جورجى حنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 277

د , تم تجدٌد المٌ 20/12/2021, وفى تارٌخ  25065, برلم اٌداع ,  25/12/2016
 ص . 12:00:00 24/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411859هشام احمد السٌد محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 278
, تم تجدٌد المٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  22506, برلم اٌداع ,  26/12/2016

 ص . 12:00:00 25/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  215298تاجر فرد سبك لٌده برلم: , وجدي فإاد باسٌلً ,  - 279

, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  25063, برلم اٌداع ,  08/12/1981
 ص . 12:00:00 07/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  258131دمحم رضا حسن سٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 280
, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  9967, برلم اٌداع ,  13/08/1989

 ص . 12:00:00 12/08/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  298971عادل شكري اٌوب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 281

, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  18304, برلم اٌداع ,  21/10/1996
 ص . 12:00:00 20/10/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  299976خالد دمحم طه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 282
, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  21226, برلم اٌداع ,  23/11/1996

 ص . 12:00:00 22/11/2026واصبح سارى حتى 
فى ,  , لٌدت 300894رمضان عمر احمد الرٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 283
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, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  23952, برلم اٌداع ,  23/12/1996
 ص . 12:00:00 22/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  332774محمود دمحم عبد المنعم عزازي , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 284
تم تجدٌد  , 21/12/2021, وفى تارٌخ  13081, برلم اٌداع ,  15/07/2000فى , 

 ص . 12:00:00 14/07/2025المٌد واصبح سارى حتى 
,  342617ناصر للمصاعد و الساللم المتحركه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 285

, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  20389, برلم اٌداع ,  07/11/2001لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 06/11/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  342905وفاء سامى اسكندر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 286
, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  21317, برلم اٌداع ,  24/11/2001

 ص . 12:00:00 23/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  355825صٌدلٌة د ماجدة عطٌة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 287

, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  16362, برلم اٌداع ,  28/09/2003
 ص . 12:00:00 27/09/2023واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  368531الحدٌدى دٌزٌن لتورٌد االثاث , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 288
تجدٌد المٌد , تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  9935, برلم اٌداع ,  28/05/2005, 

 ص . 12:00:00 27/05/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  376266نادر طلعت نجٌب عبدالسٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 289

, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  6707, برلم اٌداع ,  04/04/2006
 ص . 12:00:00 03/04/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  403142اسلمان جٌد ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ابراهٌم  - 290
, تم تجدٌد المٌد واصبح  21/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  13/10/2015

 ص . 12:00:00 12/10/2025سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403543زبٌدة محمود عبدهللا زٌدان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 291

, تم تجدٌد المٌد واصبح  21/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  02/11/2015
 ص . 12:00:00 01/11/2025سارى حتى 

, لٌدت فى ,  403842مى احمد حمدى احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 292
, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  15908, برلم اٌداع ,  16/11/2015

 ص . 12:00:00 15/11/2025سارى حتى واصبح 
, لٌدت فى ,  405417عالء مسلم السٌد مسلم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 293

, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  1782, برلم اٌداع ,  31/01/2016
 ص . 12:00:00 30/01/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411113تاجر فرد سبك لٌده برلم: , سعٌد عبد المنعم ابراهٌم ,  - 294
, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  22416, برلم اٌداع ,  16/11/2016

 ص . 12:00:00 15/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411593احمد اسامه السٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 295

, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  24179, برلم اٌداع ,  12/12/2016
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 ص . 12:00:00 11/12/2026واصبح سارى حتى 
مإسسه البطراوى للتجاره فى مواد البناء والنمل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 296

, وفى تارٌخ  24481, برلم اٌداع ,  15/12/2016, لٌدت فى ,  411682
 ص . 12:00:00 14/12/2026اصبح سارى حتى , تم تجدٌد المٌد و 21/12/2021

, لٌدت فى  411975عبدالعظٌم حلمى دمحم الزهٌرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 297
, تم تجدٌد المٌد  21/12/2021, وفى تارٌخ  40, برلم اٌداع ,  02/01/2017, 

 ص . 12:00:00 01/01/2027واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  214740ر فرد سبك لٌده برلم: , صٌدلٌه العزبً , تاج - 298

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  22710, برلم اٌداع ,  21/11/1981
 ص . 12:00:00 20/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  275080انور حسن بٌومً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 299
, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021وفى تارٌخ  , 15971, برلم اٌداع ,  12/12/1992

 ص . 12:00:00 11/12/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  289103وجدي ؼالً توفٌك فلتس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 300

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  7150, برلم اٌداع ,  22/05/1995
 ص . 12:00:00 21/05/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  305627عبد المنعم عبد الرإوؾ ٌس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 301
, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  12575, برلم اٌداع ,  26/06/1997

 ص . 12:00:00 25/06/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  337075لم: , مركز المؽربً للسٌارات , تاجر فرد سبك لٌده بر - 302

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  2663, برلم اٌداع ,  18/02/2001
 ص . 12:00:00 17/02/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  341869اشرؾ سٌد عبد السالم سلٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 303
, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021ٌخ , وفى تار 17868, برلم اٌداع ,  02/10/2001

 ص . 12:00:00 01/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  361157اٌهاب سعٌد سٌد الزهار , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 304

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  10994, برلم اٌداع ,  26/06/2004
 .ص  12:00:00 25/06/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  364249جمال ابراهٌم عواد علً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 305
, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  820055, برلم اٌداع ,  23/11/2004

 ص . 12:00:00 22/11/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  376817حسن وزٌر علً عبد الجواد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 306

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  8212, برلم اٌداع ,  23/04/2006
 ص . 12:00:00 22/04/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  391406عماد عباس هدٌدى عبد المولى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 307
, تم تجدٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  16223, برلم اٌداع ,  24/10/2010فى , 

 ص . 12:00:00 23/10/2025المٌد واصبح سارى حتى 
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,  391629سلٌمان شعراوى سلٌمان شعراوى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 308
, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  17756, برلم اٌداع ,  24/11/2010لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 23/11/2025تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  392487امنٌة دمحم محمود على عمارة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 309

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  2092, برلم اٌداع ,  20/02/2011, 
 ص . 12:00:00 19/02/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  393498دمحم البٌلى عوض البٌلى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 310
, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  11906, برلم اٌداع ,  21/08/2011

 ص . 12:00:00 20/08/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  394228فاطمة ابراهٌم ابو الحمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 311

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  17847, برلم اٌداع ,  27/12/2011
 ص . 12:00:00 26/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  397948عمرو كمال محمود ٌوسؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 312
, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  12306, برلم اٌداع ,  12/11/2013

 ص . 12:00:00 11/11/2023واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  400942نصر حسن اسماعٌل سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 313

, تم تجدٌد المٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  974, برلم اٌداع ,  21/01/2015, 
 ص . 12:00:00 20/01/2025واصبح سارى حتى 

ى , , لٌدت ف 409300السٌد دروٌش ابوزٌد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 314
, تم تجدٌد المٌد واصبح  22/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  09/08/2016

 ص . 12:00:00 08/08/2026سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409749دمحم حمدى ٌوسؾ عبدربه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 315

مٌد , تم تجدٌد ال 22/12/2021, وفى تارٌخ  17600, برلم اٌداع ,  01/09/2016
 ص . 12:00:00 31/08/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  282992دمحم رشاد عبدالحك بٌومى احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 316
, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  7500, برلم اٌداع ,  04/06/1994فى , 

 ص . 12:00:00 03/06/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت  292046ي للنظارات الطبٌه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , محمود المهد - 317
, تم تجدٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  16039, برلم اٌداع ,  26/10/1995فى , 

 ص . 12:00:00 25/10/2020المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  299299دمحم سعد نجٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 318

, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  19318, برلم اٌداع ,  02/11/1996
 ص . 12:00:00 01/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  329704ممدوح مكرم حبٌب خلٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 319
, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  4006, برلم اٌداع ,  01/03/2000

 ص . 12:00:00 28/02/2025ى حتى واصبح سار
, لٌدت فى ,  329938حمدي فكري عبدالتواب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 320
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, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  4650, برلم اٌداع ,  11/03/2000
 ص . 12:00:00 10/03/2025واصبح سارى حتى 

رات والتورٌدات العمومٌة , تاجر فرد سبك مإسسة الجعلى لتجدٌد ودهانات السٌا - 321
, وفى تارٌخ  4635, برلم اٌداع ,  10/04/2013, لٌدت فى ,  349834لٌده برلم: , 

 ص . 12:00:00 09/04/2023, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  23/12/2021
 , لٌدت 372767مصطفً عبد الحً مصطفً دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 322
, تم تجدٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  21652, برلم اٌداع ,  15/11/2005فى , 

 ص . 12:00:00 14/11/2025المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  374637هانً دمحم ماهر اسماعٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 323

دٌد المٌد , تم تج 23/12/2021, وفى تارٌخ  1818, برلم اٌداع ,  02/02/2006
 ص . 12:00:00 01/02/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  375627خٌري ابراهٌم محمود لطب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 324
, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  4687, برلم اٌداع ,  09/03/2006

 ص . 12:00:00 08/03/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  375871سٌد احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , دمحم طاهر  - 325

, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  5411, برلم اٌداع ,  19/03/2006
 ص . 12:00:00 18/03/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  376438نبٌل سمٌر عٌسً ٌوسؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 326
, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  7230لم اٌداع , , بر 12/04/2006

 ص . 12:00:00 11/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  378503احمد مصطفً احمد علً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 327

, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  12319, برلم اٌداع ,  12/06/2006
 ص . 12:00:00 11/06/2026 واصبح سارى حتى

, لٌدت فى  381196مصطفً دمحم مصطفً حمزه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 328
, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  19744, برلم اٌداع ,  06/09/2006, 

 ص . 12:00:00 05/09/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  381323ده برلم: , ٌاسر خضر احمد حسن , تاجر فرد سبك لٌ - 329

, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  20207, برلم اٌداع ,  13/09/2006
 ص . 12:00:00 12/09/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  392008دمحم لطفى السٌد دروٌش , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 330
, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021تارٌخ , وفى  225, برلم اٌداع ,  05/01/2011

 ص . 12:00:00 04/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  393573اسامة السٌد ابراهٌم عبد العزٌز , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 331
, تم تجدٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  12524, برلم اٌداع ,  09/11/2011فى , 

 ص . 12:00:00 08/11/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409910جورج رشدى عطٌة بطرس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 332

, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  18121, برلم اٌداع ,  18/09/2016
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 ص . 12:00:00 17/09/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410486: , نادى ناصؾ شكر هللا ؼالى , تاجر فرد سبك لٌده برلم - 333

, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  20224, برلم اٌداع ,  19/10/2016
 ص . 12:00:00 18/10/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  411635نصر عبدالعاطى خاطر عمر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 334
, تم تجدٌد المٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  24333, برلم اٌداع ,  13/12/2016, 

 ص . 12:00:00 12/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  140831حسنى عدلى جرجس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 335

, تم تجدٌد المٌد  25/12/2021, وفى تارٌخ  1318, برلم اٌداع ,  26/01/1970
 ص . 12:00:00 25/02/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  241028رمضان عبد الهادي دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 336
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  6536, برلم اٌداع ,  03/06/1986

 ص . 12:00:00 02/06/2026واصبح سارى حتى 
, , لٌدت فى  242320د اٌمن دمحم عوض الشاذلً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 337

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  11174, برلم اٌداع ,  08/09/1986
 ص . 12:00:00 07/09/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  270491ابراهٌم دمحم دمحم الزعبالوي , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 338
تجدٌد المٌد , تم  26/12/2021, وفى تارٌخ  19048, برلم اٌداع ,  31/12/1991

 ص . 12:00:00 30/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  333099علً ابراهٌم سٌد منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 339

, تم تجدٌد المٌد واصبح  26/12/2021, وفى تارٌخ  1, برلم اٌداع ,  31/07/2000
 ص . 12:00:00 30/07/2025سارى حتى 

, لٌدت فى ,  342515د , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , ٌحى محمود احم - 340
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  20081, برلم اٌداع ,  04/11/2001

 ص . 12:00:00 03/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  342597هشام عبدالرحٌم مكانسى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 341

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  20323ٌداع , , برلم ا 07/11/2001
 ص . 12:00:00 06/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  362950وائل احمد نجم عبد اللطٌؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 342
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  16204, برلم اٌداع ,  15/06/2004

 ص . 12:00:00 14/06/2024حتى واصبح سارى 
, لٌدت فى ,  376998صٌدلٌه د ٌوسؾ دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 343

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  8698, برلم اٌداع ,  03/05/2006
 ص . 12:00:00 02/05/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  377795رد سبك لٌده برلم: , ٌاسر صالح رفاعً عبد المتعال , تاجر ف - 344
, تم تجدٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  10542, برلم اٌداع ,  23/05/2006فى , 

 ص . 12:00:00 22/05/2026المٌد واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  378920عادل مورٌس عبده متري , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 345
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  13405, برلم اٌداع ,  25/06/2006

 ص . 12:00:00 24/06/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  380910امٌل سامً حنا ؼطاس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 346

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  18924, برلم اٌداع ,  27/08/2006
 ص . 12:00:00 26/08/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  381100مإسسه الدٌب لتورٌدات العطاره , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 347
, تم تجدٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  19392, برلم اٌداع ,  31/08/2006فى , 

 ص . 12:00:00 30/08/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  383808برلم: , ناصر حسٌن سٌد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده  - 348

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  973, برلم اٌداع ,  22/01/2007
 ص . 12:00:00 21/01/2027واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  386012خالد عبد المنعم السٌد احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 349
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021رٌخ , وفى تا 348, برلم اٌداع ,  10/01/2007

 ص . 12:00:00 09/01/2027واصبح سارى حتى 
,  393425احمد عبد العزٌز عبد العاطى عفٌفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 350

, تم  26/12/2021, وفى تارٌخ  11197, برلم اٌداع ,  03/08/2011لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 02/08/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  404937باسم فكرى هلٌل ابوؼازى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 351
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  274, برلم اٌداع ,  06/01/2016

 ص . 12:00:00 05/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  408716 ؼادة بولس سعٌد بولس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , - 352

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  13734, برلم اٌداع ,  04/07/2016
 ص . 12:00:00 03/07/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  409121عبد هللا دمحم عطوه على دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 353
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021خ , وفى تارٌ 15138, برلم اٌداع ,  31/07/2016

 ص . 12:00:00 30/07/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410062على عبدالوهاب السٌد على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 354

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  18667, برلم اٌداع ,  26/09/2016
 . ص 12:00:00 25/09/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  410211دمحم حماده سند دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 355
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  19183, برلم اٌداع ,  04/10/2016

 ص . 12:00:00 03/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  410537مإمن ماهر حسٌن عبد الرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 356
, تم تجدٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  20405, برلم اٌداع ,  23/10/2016فى , 

 ص . 12:00:00 22/10/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410643احمد دمحم رمضان عبده , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 357
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, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  20787, برلم اٌداع ,  26/10/2016
 ص . 12:00:00 25/10/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411048مها فتحى دسولى دٌاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 358
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  22159, برلم اٌداع ,  14/11/2016

 ص . 12:00:00 13/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  411189عبد الوهاب احمد علٌوه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , راوٌه  - 359
, تم تجدٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  22724, برلم اٌداع ,  21/11/2016فى , 

 ص . 12:00:00 20/11/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411371امام دمحم امام حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 360

, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  23318, برلم اٌداع ,  29/11/2016
 ص . 12:00:00 28/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411746شادى سمٌر عبد هللا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 361
 , تم تجدٌد المٌد 26/12/2021, وفى تارٌخ  24728, برلم اٌداع ,  19/12/2016

 ص . 12:00:00 18/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  412380معتز فٌصل عبد المجٌد الفكرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 362
, تم تجدٌد المٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  1616, برلم اٌداع ,  24/01/2017فى , 

 ص . 12:00:00 23/01/2027واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  195563ك , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , مٌشٌل جورج توفٌ - 363

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  5910, برلم اٌداع ,  18/04/1979
 ص . 12:00:00 17/04/2024واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  242837عادل فرج رزق مرزوق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 364
, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  12931,  , برلم اٌداع 05/10/1986

 ص . 12:00:00 04/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  292763فرج حامد لرنً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 365

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  18267, برلم اٌداع ,  02/12/1995
 ص . 12:00:00 01/12/2025واصبح سارى حتى 

سٌد دمحم عبدالمنعم السٌد مصطفً الطوبجً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 366
, وفى تارٌخ  564, برلم اٌداع ,  10/01/1996, لٌدت فى ,  293516

 ص . 12:00:00 09/01/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  27/12/2021
, لٌدت فى ,  315499سبك لٌده برلم: , حمدي محمود دمحم موسً , تاجر فرد  - 367

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  12932, برلم اٌداع ,  27/07/1998
 ص . 12:00:00 26/07/2023واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  346998عمرو سالم عمر دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 368
, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021فى تارٌخ , و 11082, برلم اٌداع ,  30/06/2002

 ص . 12:00:00 29/06/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  372102احمد ٌسري حافظ ابو زٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 369

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  19801, برلم اٌداع ,  11/10/2005
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 ص . 12:00:00 10/10/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  379095عمرو خلؾ علً دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 370

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  13892, برلم اٌداع ,  28/06/2006
 ص . 12:00:00 27/06/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  379138عادل عبد المنعم عزازي نصر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 371
, تم تجدٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  13993, برلم اٌداع ,  29/06/2006فى , 

 ص . 12:00:00 28/06/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت  386351لورٌس شولى صادق لرٌالص , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 372
, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  3449, برلم اٌداع ,  05/03/2008فى , 

 ص . 12:00:00 04/03/2023واصبح سارى حتى 
,  404356دمحم ثروت عبدالعزٌز اسماعٌل شحاتة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 373

, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  17450, برلم اٌداع ,  09/12/2015لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 08/12/2025تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  408834رضا سعٌد عبدالعزٌز عمر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 374
, تم تجدٌد المٌد واصبح  27/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  14/07/2016

 ص . 12:00:00 13/07/2026سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409829صٌدلٌة بٌتر درؼام , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 375

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  409829, برلم اٌداع ,  06/09/2016
 ص . 12:00:00 05/09/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  410177دمحم حسٌن عبد المجٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 376
, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  19063, برلم اٌداع ,  03/10/2016

 ص . 12:00:00 02/10/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  411139صالح فتحى عبد الحمٌد سالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 377

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  22529, برلم اٌداع ,  20/11/2016, 
 ص . 12:00:00 19/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411608رضا دمحم دمحم تركى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 378
, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  24241, برلم اٌداع ,  12/12/2016

 ص . 12:00:00 11/12/2026واصبح سارى حتى 
فى ,  , لٌدت 411805عبد النبى دمحم سالم دمحم حداد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 379

, تم تجدٌد المٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  24967, برلم اٌداع ,  22/12/2016
 ص . 12:00:00 21/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  282544اٌمن امٌن دمحم عامر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 380
المٌد  , تم تجدٌد 28/12/2021, وفى تارٌخ  6053, برلم اٌداع ,  03/05/1994

 ص . 12:00:00 02/05/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت  287104دمحم دردٌر احمد محسن السبعً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 381
, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  1036, برلم اٌداع ,  18/01/1995فى , 

 ص . 12:00:00 17/01/2025واصبح سارى حتى 
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, لٌدت فى ,  293528مً مسعد مٌنا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , شرٌؾ الها - 382
, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  603, برلم اٌداع ,  11/01/1996

 ص . 12:00:00 10/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  300788مجدي ولٌم ؼبور هارون , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 383

, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  23665, برلم اٌداع ,  21/12/1996
 ص . 12:00:00 20/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  378771استٌر رمزي خٌر بولس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 384
, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  12989, برلم اٌداع ,  20/06/2006

 ص . 12:00:00 19/06/2026سارى حتى واصبح 
, لٌدت  379037منتصر احمد اسماعٌل معوض , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 385
, تم تجدٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  13739, برلم اٌداع ,  27/06/2006فى , 

 ص . 12:00:00 26/06/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  382787د سبك لٌده برلم: , وجدى الفى شحاته , تاجر فر - 386

, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  25288, برلم اٌداع ,  28/11/2006
 ص . 12:00:00 27/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  383809سٌد عبد اللطٌؾ لبٌع االلمشة , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 387
, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  977, , برلم اٌداع  22/01/2007, 

 ص . 12:00:00 21/01/2027واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  390947دمحم رشدى احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 388

, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  13201, برلم اٌداع ,  22/08/2010
 ص . 12:00:00 21/08/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  399896دمحم ناجى خلؾ حامد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 389
, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  13580, برلم اٌداع ,  11/11/2014

 ص . 12:00:00 10/11/2024واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  400078نعٌم كامل ملن منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 390

, تم تجدٌد المٌد واصبح  28/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  24/11/2014
 ص . 12:00:00 23/11/2024سارى حتى 

, لٌدت فى ,  401492جمال حمدى ابراهٌم الروبى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 391
, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  4639, برلم اٌداع ,  29/03/2015

 ص . 12:00:00 28/03/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت  407472مٌالد نصٌؾ ابراهٌم عبدالمالن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 392
, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  8679, برلم اٌداع ,  27/04/2016فى , 

 ص . 12:00:00 26/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409352فرٌد شولى بٌومى عالم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 393

, تم تجدٌد المٌد واصبح  28/12/2021, وفى تارٌخ  0, برلم اٌداع ,  11/08/2016
 ص . 12:00:00 10/08/2026سارى حتى 

 , لٌدت فى , 410921دمحم متولى دمحم صبرى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 394
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, تم تجدٌد المٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  21703, برلم اٌداع ,  08/11/2016
 ص . 12:00:00 07/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  411569اٌمن للدس بنٌامٌن للدس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 395
المٌد , تم تجدٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  24080, برلم اٌداع ,  08/12/2016

 ص . 12:00:00 07/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  179625عبٌر عزمً اسكندر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 396

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  15170, برلم اٌداع ,  28/11/1976
 ص . 12:00:00 27/11/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  219514, تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  حبٌبه عزٌز امٌن بمطر - 397
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  10672, برلم اٌداع ,  22/06/1982

 ص . 12:00:00 21/06/2022واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  365308علً دمحم سعٌد علً حجاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 398

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  493ٌداع , , برلم ا 05/01/2005
 ص . 12:00:00 04/01/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  369971مسعود حمٌده مرجان حنفً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 399
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  13973, برلم اٌداع ,  19/07/2005

 ص . 12:00:00 18/07/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  376723مجدي دمحم حافظ حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 400

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  7971, برلم اٌداع ,  19/04/2006
 ص . 12:00:00 18/04/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  377348ه برلم: , حسان سٌد حسٌن سٌد برعً , تاجر فرد سبك لٌد - 401
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  9591, برلم اٌداع ,  14/05/2006, 

 ص . 12:00:00 13/05/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  377810شادي حموده عبد الرازق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 402

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021تارٌخ , وفى  10570, برلم اٌداع ,  23/05/2006
 ص . 12:00:00 22/05/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  382843ٌوسؾ جمال عبد المنعم دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 403
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  25522, برلم اٌداع ,  29/11/2006

 ص . 12:00:00 28/11/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  383066كوافٌر دمحم جابر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 404

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  26297, برلم اٌداع ,  11/12/2006
 ص . 12:00:00 10/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  383160عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 405
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  26707, برلم اٌداع ,  14/12/2006

 ص . 12:00:00 13/12/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  383370مصطفى جالل الدٌن مصطفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 406
, تم تجدٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  27416, برلم اٌداع ,  24/12/2006فى , 
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 ص . 12:00:00 23/12/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى  383526صموئٌل جرجس تاوضروس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 407

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  27958, برلم اٌداع ,  28/12/2006, 
 ص . 12:00:00 27/12/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  390151عبٌر عبد النبى المؽازى احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 408
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  6568, برلم اٌداع ,  29/04/2010, 

 ص . 12:00:00 28/04/2025واصبح سارى حتى 
 , لٌدت فى , 390499محمود دمحم محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 409

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  1443, برلم اٌداع ,  04/07/2010
 ص . 12:00:00 03/07/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  392137دمحم مؽاورى عبده دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 410
د , تم تجدٌد المٌ 29/12/2021, وفى تارٌخ  585, برلم اٌداع ,  11/01/2011

 ص . 12:00:00 10/01/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت  392394مصطفى دمحم مصطفى ابو النجا , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 411
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  4833, برلم اٌداع ,  18/04/2011فى , 

 ص . 12:00:00 17/04/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  393886د نصر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , امٌر فاروق محمو - 412

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  14892, برلم اٌداع ,  24/10/2011
 ص . 12:00:00 23/10/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى  403031رمضان بكر عبد الفتاح فرج , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 413
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  13439برلم اٌداع ,  , 08/10/2015, 

 ص . 12:00:00 07/10/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  403729محمود احمد دمحم عبد العال , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 414

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  15565, برلم اٌداع ,  10/11/2015
 ص . 12:00:00 09/11/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  403814عماد رضا فرج بشاره , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 415
, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  15814, برلم اٌداع ,  12/11/2015

 ص . 12:00:00 11/11/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت  404051الوهاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , اٌمان دمحم عبدالعظٌم عبد - 416
, تم تجدٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  16534, برلم اٌداع ,  25/11/2015فى , 

 ص . 12:00:00 24/11/2025المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت  409001كرٌم منصور ٌوسؾ ساوٌرس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 417
, تم تجدٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  14725برلم اٌداع , ,  24/07/2016فى , 

 ص . 12:00:00 23/07/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  409072عمر السٌد ٌوسؾ مصطفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 418

, تم تجدٌد المٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  14970, برلم اٌداع ,  28/07/2016
 ص . 12:00:00 27/07/2026حتى  واصبح سارى
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, لٌدت فى ,  240706عصمت عزٌز بشاره , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 419
, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  5656, برلم اٌداع ,  12/05/1986

 ص . 12:00:00 11/05/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  249590لٌده برلم: ,  اسامه عبدالمنعم ابراهٌم , تاجر فرد سبك - 420

, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  17586, برلم اٌداع ,  12/12/1987
 ص . 12:00:00 11/12/2022واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  380310مإمن دمحم زكً دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 421
, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021تارٌخ , وفى  17306, برلم اٌداع ,  08/08/2006

 ص . 12:00:00 07/08/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  380572صٌدلٌه د فتحً رٌاض , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 422

, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  18012, برلم اٌداع ,  16/08/2006
 .ص  12:00:00 15/08/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  390229العرالى العمال المعادن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 423
, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  7210, برلم اٌداع ,  11/05/2010

 ص . 12:00:00 10/05/2025واصبح سارى حتى 
لٌدت فى ,  , 392339اسامه احمد رسالن دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 424

, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  1739, برلم اٌداع ,  08/02/2011
 ص . 12:00:00 07/02/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  393436سٌد على عبد الرحمن على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 425
تم تجدٌد المٌد ,  30/12/2021, وفى تارٌخ  11283, برلم اٌداع ,  07/08/2011

 ص . 12:00:00 06/08/2026واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  404126دمحم عثمان دمحم على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 426

, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  16788, برلم اٌداع ,  25/11/2015
 ص . 12:00:00 24/11/2025واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  404161احمد دمحم على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , حماده  - 427
, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  16858, برلم اٌداع ,  01/12/2015

 ص . 12:00:00 30/11/2025واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  407069حلمى جمعه سلٌم دمحم سٌالن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 428

, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  7394, برلم اٌداع ,  11/04/2016
 ص . 12:00:00 10/04/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  407436محمود عبدالمجٌد امام على , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 429
د , تم تجدٌد المٌ 30/12/2021, وفى تارٌخ  8550, برلم اٌداع ,  26/04/2016

 ص . 12:00:00 25/04/2026واصبح سارى حتى 
 407963اكرامى امبابى كامل عوؾ عبد الرحمن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 430

, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  10294, برلم اٌداع ,  23/05/2016, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 22/05/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

, لٌدت فى ,  408251هر حبٌب ٌوسؾ , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , مٌنا ما - 431



 جريدة األسماء التجارية                                                         جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 190 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جسال يجو 

, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  11348, برلم اٌداع ,  06/06/2016
 ص . 12:00:00 05/06/2026واصبح سارى حتى 

, لٌدت  408341رفعت دمحم الشحات عبدالفضٌل , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 432
, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  1163, برلم اٌداع ,  12/06/2016فى , 

 ص . 12:00:00 11/06/2026واصبح سارى حتى 
,  410238عبدهللا سمٌر سٌؾ الدٌن ابوعضمه , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 433

, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  19281, برلم اٌداع ,  05/10/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 04/10/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

,  410340عبد المادر كمال عبد المادر الكٌالى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 434
, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  19658, برلم اٌداع ,  12/10/2016لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 11/10/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  410847فادى طلعت رزق عوض , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 435

, تم تجدٌد المٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  21432, برلم اٌداع ,  03/11/2016
 ص . 12:00:00 02/11/2026واصبح سارى حتى 

ت , لٌد 410949جورج لبٌب عبد الملن ابراهٌم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 436
, تم تجدٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  21821, برلم اٌداع ,  09/11/2016فى , 

 ص . 12:00:00 08/11/2026المٌد واصبح سارى حتى 
, لٌدت فى ,  411242عمرو محمود دمحم محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 437

جدٌد المٌد , تم ت 30/12/2021, وفى تارٌخ  22880, برلم اٌداع ,  22/11/2016
 ص . 12:00:00 21/11/2026واصبح سارى حتى 

_____________________________________ 
 تجدٌد شركات

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  136786شرٌؾ دمحم لاسم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  5509, برلم اٌداع ,  04/11/1966
 ص . 12:00:00 03/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

 08/09/1971, لٌدت فى ,  147885سنترال التحرٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة  01/12/2021, وفى تارٌخ  6328, برلم اٌداع , 

 ص . 12:00:00 07/09/2026حتى 
, لٌدت فى ,  195347رق مصطفً حمزه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , طا - 3

, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  5368, برلم اٌداع ,  08/04/1979
 ص . 12:00:00 07/04/2024واصبحت سارٌة حتى 

,  شركه مصر الكوٌت للتنمٌه العمارٌه و السٌاحٌه ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: - 4
, وفى تارٌخ  14920, برلم اٌداع ,  28/10/1991, لٌدت فى ,  269458

 12:00:00 27/10/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  01/12/2021
 ص .

, لٌدت فى ,  281894امثال اسماعٌل شٌرٌن وشركائها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
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, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021خ , وفى تارٌ 3740, برلم اٌداع ,  19/03/1994
 ص . 12:00:00 18/03/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  283172نادر دمحم وفائً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  8119, برلم اٌداع ,  18/06/1994

 .ص  12:00:00 17/06/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  302153ٌسري حماده وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  2712, برلم اٌداع ,  16/02/1997
 ص . 12:00:00 15/02/2022واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  308427دمحم دسولً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  20219, برلم اٌداع ,  14/10/1997

 ص . 12:00:00 13/10/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  331333جمٌل دمحم عبد السمٌع وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

كة , تم تجدٌد الشر 01/12/2021, وفى تارٌخ  8855, برلم اٌداع ,  15/05/2000
 ص . 12:00:00 14/05/2025واصبحت سارٌة حتى 

دمحم احمد احمد ؼلوش وشركاه الدارة صاله العاب رٌاضٌة , شركة سبك لٌدها برلم:  - 10
, وفى تارٌخ  18974, برلم اٌداع ,  30/10/2004, لٌدت فى ,  363859, 

 12:00:00 29/10/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  01/12/2021
 ص .
,  365723طارق اسماعٌل ابراهٌم عاشور وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11

, تم  01/12/2021, وفى تارٌخ  1836, برلم اٌداع ,  01/02/2005لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 31/01/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  366482برلم: , طارق احمد احمد دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 12
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  7248, برلم اٌداع ,  09/06/2013

 ص . 12:00:00 08/06/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  369250نبٌل فاروق و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  12008, برلم اٌداع ,  22/06/2005

 ص . 12:00:00 21/06/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  394142عامر دمحم سعٌد وشرٌكتة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  16909, برلم اٌداع ,  12/12/2011

 ص . 12:00:00 11/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  394977منه هللا عادل وشرٌكتها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  4456, برلم اٌداع ,  19/03/2012

 ص . 12:00:00 18/03/2022واصبحت سارٌة حتى 
ى , , لٌدت ف 408192مرلس انسى داود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تجدٌد الشركة  01/12/2021, وفى تارٌخ  11137, برلم اٌداع ,  02/06/2016

 ص . 12:00:00 01/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  411448ٌحى زكرٌا سلٌمان وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
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ٌد الشركة , تم تجد 01/12/2021, وفى تارٌخ  23636, برلم اٌداع ,  04/12/2016
 ص . 12:00:00 03/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  214456فرج نجٌب ممار وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  21371, برلم اٌداع ,  08/11/1981

 ص . 12:00:00 07/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
المصرٌه الفرنسٌه فإاد خشادور هورٌان واالن فإاد خشادور هورٌان , المكتبه  - 19

, برلم اٌداع ,  26/11/1981, لٌدت فى ,  215004شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  02/12/2021, وفى تارٌخ  23560

 ص . 12:00:00 25/11/2026
المرحوم عٌاد عبدالمالن تادرس ( , شركة  فاٌزه زكً تادرس وشركاها ) ورثه - 20

, وفى  8503, برلم اٌداع ,  13/06/1984, لٌدت فى ,  232046سبك لٌدها برلم: , 
 12/06/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  02/12/2021تارٌخ 

 ص . 12:00:00
,  270183 شركة الصرح التجارٌه ) صالح وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: , - 21

, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  17675, برلم اٌداع ,  10/12/1991لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 09/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

سٌدكو لالستٌراد والتصدٌر منى احمد دمحم صالح وهدى حسن ابو العزم وشركاهم ,  - 22
 6120, برلم اٌداع ,  06/05/1992, لٌدت فى ,  272089شركة سبك لٌدها برلم: , 

 05/05/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  02/12/2021, وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

,  335473شركه عبدهللا سرحان مصطفً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  20758, برلم اٌداع ,  19/11/2000لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 18/11/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  339358شركه ناجى هنرى وصفى ٌعموب وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24

, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  9922, برلم اٌداع ,  18/06/2001لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 17/06/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  375764بٌشوى ادوار نصحى وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  5025, برلم اٌداع ,  14/03/2006

 ص . 12:00:00 13/03/2026واصبحت سارٌة حتى 
فى , , لٌدت  390398دمحم حافظ امٌن لمعى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  9707, برلم اٌداع ,  21/06/2010

 ص . 12:00:00 20/06/2025واصبحت سارٌة حتى 
, شركة  Destinationعمر حسام وشرٌكه زٌاد طارق ) دٌستٌناشن ثٌرتى وان - 27

, وفى  589, برلم اٌداع ,  11/01/2011, لٌدت فى ,  392139سبك لٌدها برلم: , 
 10/01/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  02/12/2021تارٌخ 

 ص . 12:00:00
, لٌدت فى ,  394092صالح عوٌس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28
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, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  16521, برلم اٌداع ,  05/12/2011
 ص . 12:00:00 04/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  409516روبرت أنسى إسكندر وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29
, تم تجدٌد الشركة  02/12/2021, وفى تارٌخ  16676, برلم اٌداع ,  21/08/2016

 ص . 12:00:00 20/08/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  111804برلم: , اوالد سعد عوؾ واوالد سٌد حسان , شركة سبك لٌدها  - 30

, تم تجدٌد  03/12/2021, وفى تارٌخ  4586, برلم اٌداع ,  11/08/1962فى , 
 ص . 12:00:00 10/08/2023الشركة واصبحت سارٌة حتى 

تٌفولى للتجاره وجدى عبدالؽنى دمحم الكردانى وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31
, وفى تارٌخ  9735رلم اٌداع , , ب 01/08/1991, لٌدت فى ,  268026

 12:00:00 31/07/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  05/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  270026حسٌن دمحم ٌوسؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 32
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  17022, برلم اٌداع ,  01/12/1991

 ص . 12:00:00 30/11/2026ة حتى واصبحت سارٌ
شركه رمٌح للمماوالت العامه والتورٌدات )رمٌحكو( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33

, وفى تارٌخ  5257, برلم اٌداع ,  22/04/1993, لٌدت فى ,  276887
 12:00:00 21/04/2023, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  05/12/2021

 ص .
, لٌدت  286966د المطلب محمود وشركاءه , شركة سبك لٌدها برلم: , محمود عب - 34

, تم تجدٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  541, برلم اٌداع ,  10/01/1995فى , 
 ص . 12:00:00 09/01/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  293499شركه االمراء ثروت خلؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 35
, تم تجدٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  503, برلم اٌداع ,  10/01/1996,  فى

 ص . 12:00:00 09/01/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  304835عبدالسال دمحم صابر عبدالسالم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 36

, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  10394, برلم اٌداع ,  29/05/1997لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 28/05/2022تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  337461انور وهٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 37
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  3801, برلم اٌداع ,  13/03/2001

 ص . 12:00:00 12/03/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  362220محمود سلٌم الزللة وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: , ابراهٌم  - 38

, تم تجدٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  14177, برلم اٌداع ,  15/08/2004فى , 
 ص . 12:00:00 14/08/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  378853عصام حلمً رزق وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 39
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  13219, برلم اٌداع ,  21/06/2006

 ص . 12:00:00 20/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
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, لٌدت فى ,  380133ٌوسؾ اسعد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  16745, برلم اٌداع ,  02/08/2006
 ص . 12:00:00 01/08/2026صبحت سارٌة حتى وا

, لٌدت فى ,  382289وائل مصطفى شعبان وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  23371, برلم اٌداع ,  07/11/2006

 ص . 12:00:00 06/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  383051العظٌم وشرٌكتهم , شركة سبك لٌدها برلم: , ابناء عالم عبد  - 42

, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  2620, برلم اٌداع ,  10/12/2006, 
 ص . 12:00:00 09/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  390714مصطفى دمحم الشحات وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 43
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  11886, برلم اٌداع ,  27/07/2010

 ص . 12:00:00 26/07/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  393964عفاؾ رمضان ٌوسؾ وشركاءها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44

, تم تجدٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  15528, برلم اٌداع ,  10/11/2011, 
 ص . 12:00:00 09/11/2026واصبحت سارٌة حتى الشركة 

, لٌدت فى ,  409942دمحم سمٌر عطٌه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 45
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  18279, برلم اٌداع ,  19/09/2016

 ص . 12:00:00 18/09/2026واصبحت سارٌة حتى 
والدواجن والتورٌدات الؽذائٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , الشركة المصرٌة للحوم  - 46

, وفى تارٌخ  14972, برلم اٌداع ,  24/11/1976, لٌدت فى ,  179567
 12:00:00 23/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  06/12/2021

 ص .
بك لٌدها شركه دٌنا موتور لصٌانه المصاعد احمد محروس دمحم وشركاه , شركة س - 47

, وفى تارٌخ  5913, برلم اٌداع ,  18/04/1979, لٌدت فى ,  195566برلم: , 
 12:00:00 17/04/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  06/12/2021

 ص .
, لٌدت  215663المزٌنى شركاة للتجارة والتورٌدات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 48

, تم تجدٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  26374,  , برلم اٌداع 22/12/1981فى , 
 ص . 12:00:00 21/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

شركه الوفاء اللحاق العماله المصرٌه بالخارج ش ذ م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 49
, وفى تارٌخ  15558, برلم اٌداع ,  06/11/1991, لٌدت فى ,  269625

 12:00:00 05/11/2026ٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى , تم تجد 06/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  269948برٌجٌت جبرٌل ودٌع فرح , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 50
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  16735, برلم اٌداع ,  25/11/1991

 ص . 12:00:00 24/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
باسط السٌد على اسماعٌل وشرٌكه ) شركة االنوار لتصنٌع الخبز ( , شركة عبد ال - 51
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 7922, برلم اٌداع ,  28/05/1996, لٌدت فى ,  295736شركة سبك لٌدها برلم: , 
 27/05/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  06/12/2021, وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

ٌس دمحم حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , اولمبٌا لمستلزمات الرى الحدٌث ان - 52
, وفى تارٌخ  14331, برلم اٌداع ,  01/09/1996, لٌدت فى ,  297692

 12:00:00 31/08/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  06/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  300369دمحم عبدالمطلب وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 53
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  22346, برلم اٌداع ,  05/12/1996

 ص . 12:00:00 04/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  348722احمد كمال احمد عمر وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 54
الشركة , تم تجدٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  16363, برلم اٌداع ,  18/09/2002

 ص . 12:00:00 17/09/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  352527حاكم حمدى السٌد لامش وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 55

, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  6085, برلم اٌداع ,  12/04/2003, 
 ص . 12:00:00 11/04/2023واصبحت سارٌة حتى 

,  381019هللا رفاعً االزهري الخاص , شركة سبك لٌدها برلم: , معهد عبد  - 56
, تم  06/12/2021, وفى تارٌخ  19204, برلم اٌداع ,  30/08/2006لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 29/08/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
 , لٌدت فى , 393259احمد دمحم امٌن وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 57
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  9674, برلم اٌداع ,  03/07/2011

 ص . 12:00:00 02/07/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  393773صفاء رمضان سٌد وشركائها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 58
لشركة , تم تجدٌد ا 06/12/2021, وفى تارٌخ  14198, برلم اٌداع ,  11/10/2011

 ص . 12:00:00 10/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  399655هانى ابراهٌم حسن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 59
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  11569, برلم اٌداع ,  23/09/2014

 ص . 12:00:00 22/09/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  400562عبدالرحٌم مصباح و شرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: , حامد  - 60

, تم تجدٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  16092, برلم اٌداع ,  22/12/2014فى , 
 ص . 12:00:00 21/12/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 

فى  , لٌدت 407876عادل شولى ناشد للدس و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 61
, تم تجدٌد  06/12/2021, وفى تارٌخ  10024, برلم اٌداع ,  19/05/2016, 

 ص . 12:00:00 18/05/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  14/12/2016, لٌدت فى ,  411671نور وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 62

اصبحت سارٌة , تم تجدٌد الشركة و 06/12/2021, وفى تارٌخ  24437برلم اٌداع , 
 ص . 12:00:00 13/12/2026حتى 
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, لٌدت فى ,  230924حسن عبدالباسط وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 63
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  3840, برلم اٌداع ,  08/03/1984

 ص . 12:00:00 07/03/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  238067ركة سبك لٌدها برلم: , نصر شفٌك سلٌم وشركاه , ش - 64
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  12604, برلم اٌداع ,  03/11/1985

 ص . 12:00:00 02/11/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  244314فاطمه عباس احمد وشركاها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 65
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  18294, برلم اٌداع ,  27/12/1986

 ص . 12:00:00 26/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
الماضى للخراطٌم و المواسٌر الماضى و مجدى خلٌل و شرٌكهم , شركة سبك لٌدها  - 66

, وفى تارٌخ  18904, برلم اٌداع ,  30/12/1991, لٌدت فى ,  270457برلم: , 
 12:00:00 29/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى , تم  07/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  299791بشٌر عبد الؽنى وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 67
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  20696, برلم اٌداع ,  17/11/1996

 ص . 12:00:00 16/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  302778ون للتجاره والتوزٌع , شركة سبك لٌدها برلم: , شركه بٌل - 68
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  4633, برلم اٌداع ,  12/03/1997

 ص . 12:00:00 11/03/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  302778شركه مدحت مٌشٌل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 69
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  4633, برلم اٌداع ,  12/03/1997

 ص . 12:00:00 11/03/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  310207المهندس دمحم وعمرو المالكى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 70
كة , تم تجدٌد الشر 07/12/2021, وفى تارٌخ  25163, برلم اٌداع ,  16/12/1997

 ص . 12:00:00 15/12/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  315660شركه رضا حسنً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 71
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  13333, برلم اٌداع ,  02/08/1998

 ص . 12:00:00 01/08/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  323071فكرى , شركة سبك لٌدها برلم: , طارق ٌوسؾ وحسام  - 72
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  17795, برلم اٌداع ,  25/11/2010

 ص . 12:00:00 24/11/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  323071كونكرٌت بلس للهندسه واالنشاءات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 73

, تم تجدٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  17795, برلم اٌداع ,  25/11/2010فى , 
 ص . 12:00:00 24/11/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  338247دمحم زكى احمد على صبره وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 74
, تم تجدٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  6075, برلم اٌداع ,  21/04/2001فى , 

 ص . 12:00:00 20/04/2021واصبحت سارٌة حتى الشركة 
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, لٌدت فى ,  354527اٌمن ممدوح وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 75
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  12460, برلم اٌداع ,  26/07/2003

 ص . 12:00:00 25/07/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  383435ركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , مدحت زكرٌا مسعود بساده وش - 76

, تم تجدٌد  07/12/2021, وفى تارٌخ  27647, برلم اٌداع ,  26/12/2006فى , 
 ص . 12:00:00 25/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  401315شركة دٌون راٌدر ) كرٌم حسام وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 77
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  3359, برلم اٌداع ,  08/03/2015لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 07/03/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  405462احمد عبدالعلٌم احمد منصور وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 78

 , تم تجدٌد 07/12/2021, وفى تارٌخ  1909, برلم اٌداع ,  01/02/2016فى , 
 ص . 12:00:00 31/01/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  410231د دمحم سعٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 79
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  19256, برلم اٌداع ,  05/10/2016

 ص . 12:00:00 04/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
,  123877ابراهٌم شلبى وشرٌكٌها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  سومٌة-فندق رٌفول - 80

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  10787, برلم اٌداع ,  06/12/1964لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 05/12/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

 06/12/1964, لٌدت فى ,  123877هالل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 81
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة  08/12/2021, وفى تارٌخ  10787برلم اٌداع ,  ,

 ص . 12:00:00 05/12/2024حتى 
, لٌدت فى ,  179824كرٌم احمد دمحم ؼرٌب وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 82
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  16047, برلم اٌداع ,  16/12/1976

 ص . 12:00:00 15/12/2026بحت سارٌة حتى واص
, لٌدت فى ,  210924كرم ساوٌرس بخٌت وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 83
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  7356, برلم اٌداع ,  06/05/1981

 ص . 12:00:00 05/05/2026واصبحت سارٌة حتى 
لتجارة الحداٌد والتورٌدات ) سٌد محمود احمد دمحم وشركاه ( , اوالد محمود البربرى  - 84

 6273, برلم اٌداع ,  16/05/1990, لٌدت فى ,  262224شركة سبك لٌدها برلم: , 
 15/05/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  08/12/2021, وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

, لٌدت فى ,  270092رلم: , شركة جورج ترٌدنج , شركة سبك لٌدها ب - 85
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  17262, برلم اٌداع ,  04/12/1991

 ص . 12:00:00 03/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  298071اوالد ٌوسؾ , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -عماد ٌوسؾ وشركاه - 86

, تم تجدٌد  08/12/2021ى تارٌخ , وف 15588, برلم اٌداع ,  19/09/1996فى , 
 ص . 12:00:00 18/09/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
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, لٌدت فى ,  300122جمال ٌوسؾ وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 87
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  21662, برلم اٌداع ,  27/11/1996

 ص . 12:00:00 26/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
,  300980الجوكر لالتصاالت سامح لطٌؾ وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 88

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  24224, برلم اٌداع ,  25/12/1996لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 24/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  301289,  عماد احمد سلطان وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: - 89
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  346, برلم اٌداع ,  05/01/1997

 ص . 12:00:00 04/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  301424عمر زٌتون وشرٌكه . , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 90
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  707, برلم اٌداع ,  11/01/1997

 ص . 12:00:00 10/01/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  340865اشرؾ عبد هللا دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 91
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  14535, برلم اٌداع ,  14/08/2001

 ص . 12:00:00 13/08/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  342372صبرى عبدالبر وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 92
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  19607, برلم اٌداع ,  29/10/2001

 ص . 12:00:00 28/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  381281عالء الدٌن حسٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 93
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  20035, برلم اٌداع ,  11/09/2006

 ص . 12:00:00 10/09/2026واصبحت سارٌة حتى 
ناجى حنا برسوم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  IBEالمإسسه الدولٌه للتجاره  - 94

 , وفى تارٌخ 25997, برلم اٌداع ,  06/12/2006, لٌدت فى ,  382979
 12:00:00 05/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  08/12/2021

 ص .
,  390648مدحت دمحم عباس وشركاه )فور برازرز( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 95

, تم  08/12/2021, وفى تارٌخ  11391, برلم اٌداع ,  19/07/2010لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 18/07/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  402338شركه سلٌم فرٌحه وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 96
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  10767, برلم اٌداع ,  17/08/2015

 ص . 12:00:00 16/08/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  407423برلم: , دمحم دمحم هاشم احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها  - 97
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  8516, برلم اٌداع ,  26/04/2016

 ص . 12:00:00 25/04/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  407478طارق فاروق وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 98
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  8671, برلم اٌداع ,  27/04/2016

 ص . 12:00:00 26/04/2026واصبحت سارٌة حتى 
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, لٌدت فى ,  149160نعٌم صلٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 99
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  140, برلم اٌداع ,  04/01/1972

 ص . 12:00:00 03/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  237789ائً محمود ترن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , رج - 100

, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  11941, برلم اٌداع ,  15/10/1985
 ص . 12:00:00 14/10/2025واصبحت سارٌة حتى 

 المكتب الهندسً االنشاء والعماره الحدٌثه م صالح احمد زكً وشركاه , شركة - 101
,  11052, برلم اٌداع ,  22/08/1991, لٌدت فى ,  268375سبك لٌدها برلم: , 

 21/08/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

ادماج الشركه المصرٌه للمالبس مكرم عثمان وشركاه فً الشركه المصرٌه  - 102
فً الشركة  1989لسنة  230الحكام المانون للمالبس شركة توصٌة بسٌطة خاضعة 

, لٌدت فى ,  269628المصرٌة للمالبس جٌت ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  15584, برلم اٌداع ,  07/11/1991

 ص . 12:00:00 06/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
ر عبدالعزٌز احمد وشركاه ( , شركة سبك لٌدها شركه افرست للمماوالت ) عم - 103

, وفى تارٌخ  16670, برلم اٌداع ,  23/12/1992, لٌدت فى ,  275286برلم: , 
 12:00:00 22/12/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021

 ص .
لٌدها المكتب المصري لتوزٌع المطبوعات دمحم حامد راضً وشركاه , شركة سبك  - 104

, وفى تارٌخ  17511, برلم اٌداع ,  22/11/1994, لٌدت فى ,  286024برلم: , 
 12:00:00 21/11/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021

 ص .
,  295933الولٌد للتوزٌع ولٌد الدسولً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 105

, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  8610ع , , برلم اٌدا 05/06/1996لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 04/06/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  300457م , شركة سبك لٌدها برلم: , 0م0شركه الرمالوي لالؼذٌه ش - 106
, تم تجدٌد  09/12/2021, وفى تارٌخ  22655, برلم اٌداع ,  08/12/1996فى , 

 ص . 12:00:00 07/12/2026حتى  الشركة واصبحت سارٌة
, لٌدت فى ,  300813ورثه محمود دمحم على حجازى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 107

, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  23726, برلم اٌداع ,  21/12/1996
 ص . 12:00:00 20/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

رضوان وشرٌكه ( , شركة سبك لٌدها برلم: , مخبز االمل ) احمد سالم  - 108
, وفى تارٌخ  4443, برلم اٌداع ,  07/03/2000, لٌدت فى ,  329855

 12:00:00 06/03/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021
 ص .
شركة كارجو بالن للشحن الجوى و البحرى احمد مصطفى وشرٌكة , شركة سبك  - 109
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, وفى  19333, برلم اٌداع ,  24/10/2001, لٌدت فى ,  342292برلم: , لٌدها 
 23/10/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021تارٌخ 

 ص . 12:00:00
,  343331شركة برازر فارما ) ماجد بٌكر وشركاه( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 110

, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  22714, برلم اٌداع ,  24/12/2001لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 23/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  379855شاهر مورٌس و شركاه شاهر للسٌاحه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 111
, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  15995, برلم اٌداع ,  26/07/2006لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 25/07/2026ة حتى تجدٌد الشركة واصبحت سارٌ
,  394169شركه عمر كفافى وحمزة عزام وشركاهم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 112

, تم  09/12/2021, وفى تارٌخ  17145, برلم اٌداع ,  15/12/2011لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 14/12/2021تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  394788, شركة سبك لٌدها برلم: ,  احمد خفاجة وشرٌكته - 113
, تم تجدٌد الشركة  09/12/2021, وفى تارٌخ  2847, برلم اٌداع ,  21/02/2012

 ص . 12:00:00 20/02/2022واصبحت سارٌة حتى 
ٌحٌى صادق عبد الفتاح وشرٌكه الماكٌنة االولى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 114

, وفى تارٌخ  14130, برلم اٌداع ,  18/12/2013, لٌدت فى ,  398169
 12:00:00 17/12/2023, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021

 ص .
,  270219عادل هنرى لبٌب وشركاه اس دى ارت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 115

م , ت 11/12/2021, وفى تارٌخ  17809, برلم اٌداع ,  12/12/1991لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 11/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  136242المكتبه الحدٌثه حسن علً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 116
, تم تجدٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  4407, برلم اٌداع ,  26/08/1968فى , 

 ص . 12:00:00 25/08/2023الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  137208زهران وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 117

, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021, وفى تارٌخ  203, برلم اٌداع ,  15/01/1969
 ص . 12:00:00 14/01/2024واصبحت سارٌة حتى 

عبدالعظٌم عبدالعظٌم دمحم وشركاه , شركة سبك  0ورثه عبدالعظٌم دمحم االتكاوي  - 118
, وفى تارٌخ  2469, برلم اٌداع ,  21/02/1991, لٌدت فى ,  265871لٌدها برلم: , 

 12:00:00 20/02/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  12/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  269940شركه الشهٌبً التجارٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 119

, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021ى تارٌخ , وف 16697, برلم اٌداع ,  25/11/1991
 ص . 12:00:00 24/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

,  270193سان بول لمعى مترى مٌخائٌل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 120
, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  17705, برلم اٌداع ,  11/12/1991لٌدت فى , 
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 ص . 12:00:00 10/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
كودان اكسبرٌس هارون الرشٌد سمٌحه اسعد وشركاها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 121

, وفى تارٌخ  8830, برلم اٌداع ,  19/06/1995, لٌدت فى ,  289629
 12:00:00 18/06/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  12/12/2021

 ص .
كافحه الحشرات والحٌوانات الضاره والتطهٌر , شركة سبك لٌدها شركه خلٌل الم - 122

, وفى تارٌخ  17245, برلم اٌداع ,  10/10/1996, لٌدت فى ,  298612برلم: , 
 12:00:00 09/10/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  12/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  301443دمحم سٌد احمد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 123

, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021, وفى تارٌخ  754, برلم اٌداع ,  11/01/1997
 ص . 12:00:00 10/01/2027واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  336268عادل عبد المنعم دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 124
, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021, وفى تارٌخ  273, برلم اٌداع ,  08/01/2001

 ص . 12:00:00 07/01/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  343087احمد دمحم احمدعبدالحافظ وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 125
, تم تجدٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  21862, برلم اٌداع ,  03/12/2001فى , 

 ص . 12:00:00 02/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  366482طارق احمد احمد دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 126

, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021, وفى تارٌخ  4056, برلم اٌداع ,  02/03/2005
 ص . 12:00:00 01/03/2025واصبحت سارٌة حتى 

,  366994لٌدها برلم: , سلٌمان عبد الحمٌد احمد مرشدي وشركاه , شركة سبك  - 127
, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  5488, برلم اٌداع ,  22/03/2005لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 21/03/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  377966دمحم علً صالحٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 128

, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021فى تارٌخ , و 10928, برلم اٌداع ,  28/05/2006
 ص . 12:00:00 27/05/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  393449على حسٌن دمحم سعودى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 129
, تم تجدٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  11442, برلم اٌداع ,  09/08/2011, 

 ص . 12:00:00 08/08/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  393911مٌرٌام مجدى وماجد شولى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 130

, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021, وفى تارٌخ  15051, برلم اٌداع ,  26/10/2011
 ص . 12:00:00 25/10/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  394023برلم: , شركة دمحم على احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها  - 131
, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021, وفى تارٌخ  15913, برلم اٌداع ,  20/11/2011

 ص . 12:00:00 19/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
,  399297شرٌن فتحى مهدى عبد الفتاح وشركاإها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 132
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, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  8673, برلم اٌداع ,  10/07/2014لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 09/07/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  404811منصور داود وشرٌكه حسٌن كامل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 133
, تم تجدٌد  12/12/2021, وفى تارٌخ  18987, برلم اٌداع ,  30/12/2015فى , 

 ص . 12:00:00 29/12/2025 الشركة واصبحت سارٌة حتى
,  6035سراٌر الجنٌه الذهبى ) سٌد العفش وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 134

, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  6315, برلم اٌداع ,  21/05/1935لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 20/05/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  186643ه , شركة سبك لٌدها برلم: , فرج سلٌمان دمحم وشركا - 135
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  518, برلم اٌداع ,  12/01/1978

 ص . 12:00:00 11/01/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  193595شركه البطل ترافل للرحالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 136

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  9831اع , , برلم اٌد 27/05/2000
 ص . 12:00:00 26/05/2025واصبحت سارٌة حتى 

شركه البطل لتجاره واالدوات الصحٌه واالستٌراد , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 137
, وفى تارٌخ  9831, برلم اٌداع ,  27/05/2000, لٌدت فى ,  193595

 12:00:00 26/05/2025شركة واصبحت سارٌة حتى , تم تجدٌد ال 13/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  233290شركه الشرلاوي التجارٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 138

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  13702, برلم اٌداع ,  17/10/1984
 ص . 12:00:00 16/10/2024واصبحت سارٌة حتى 

الوطنٌة ) معروؾ وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  شركة المجموعه - 139
, وفى تارٌخ  4139, برلم اٌداع ,  03/04/1986, لٌدت فى ,  240188

 12:00:00 02/04/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  13/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  257991نبٌل حسن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 140

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  9495, برلم اٌداع ,  02/08/1989
 ص . 12:00:00 01/08/2024واصبحت سارٌة حتى 

شركه السالب للتجاره محاسب مصطفً مصطفً السالب وشركاه , شركة سبك  - 141
, وفى تارٌخ  1488, برلم اٌداع ,  26/01/2005, لٌدت فى ,  289151لٌدها برلم: , 

 12:00:00 25/01/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  13/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  299410رمزى زكى جرجس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 142

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  19633, برلم اٌداع ,  05/11/1996
 ص . 12:00:00 04/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

عبدالخالك عبدالمنعم وجمال عبدالمنعم وشرٌكهم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 143
, وفى تارٌخ  8386, برلم اٌداع ,  17/05/1999, لٌدت فى ,  322582
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 12:00:00 16/05/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  13/12/2021
 ص .
,  333352شركة سبك لٌدها برلم: , الدلتا للتجاره ) مدحت امٌن وشرٌكته ( ,  - 144

, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  14796, برلم اٌداع ,  13/08/2000لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 12/08/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  333805علً ابو السعود الدسولً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 145
, تم تجدٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  16022اٌداع , , برلم  02/09/2000فى , 

 ص . 12:00:00 01/09/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  335846دعبس خمٌس عبد الحافظ وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 146
, تم تجدٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  21863, برلم اٌداع ,  10/12/2000فى , 

 ص . 12:00:00 09/12/2025سارٌة حتى الشركة واصبحت 
, لٌدت فى ,  340671ناجى مكرم خلٌل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 147

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  13844, برلم اٌداع ,  06/08/2001
 ص . 12:00:00 05/08/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  347072ركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , محمود ابو الوفا ابو بكر وش - 148
, تم تجدٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  11334, برلم اٌداع ,  02/07/2002فى , 

 ص . 12:00:00 01/07/2022الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  371958دمحم علً حسٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 149

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  19364داع , , برلم اٌ 03/10/2005
 ص . 12:00:00 02/10/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  390975العمران للسٌاحه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 150
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  1986, برلم اٌداع ,  13/02/2014

 ص . 12:00:00 12/02/2024واصبحت سارٌة حتى 
,  390975هاله وهدى فإاد عمران عمران على , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 151

, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  1986, برلم اٌداع ,  13/02/2014لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 12/02/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, شركة  SAIGعن االوراق المالٌة ش . م . م شركة سٌج لالستشارات المالٌة  - 152
,  16685, برلم اٌداع ,  31/12/2014, لٌدت فى ,  400711سبك لٌدها برلم: , 

 30/12/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  13/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

ت فى , , لٌد 408484نهى النحاس وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 153
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  12089, برلم اٌداع ,  20/06/2016

 ص . 12:00:00 19/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  411296حسٌن عبد النعٌم طه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 154

تم تجدٌد الشركة ,  13/12/2021, وفى تارٌخ  23093, برلم اٌداع ,  27/11/2016
 ص . 12:00:00 26/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  411669سعٌد جمعه وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 155
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, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  24428, برلم اٌداع ,  14/12/2016
 ص . 12:00:00 13/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  411905عاطؾ ودمحم حسٌن , شركة سبك لٌدها برلم: , اسالم  - 156
, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  25394, برلم اٌداع ,  28/12/2016

 ص . 12:00:00 27/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
م , شركة سبك لٌدها برلم: , 0م0ذ0شركه الشرق االوسط للكٌماوٌات ش  - 157

, وفى تارٌخ  12537, برلم اٌداع ,  23/08/1978دت فى , , لٌ 191024
 12:00:00 22/08/2023, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  14/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  260712طارق ابراهٌم طه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 158

تجدٌد الشركة , تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  1237, برلم اٌداع ,  23/01/1990
 ص . 12:00:00 22/01/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  268680عمرو ابرهٌم عٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 159
, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  12196, برلم اٌداع ,  12/09/1991

 ص . 12:00:00 11/09/2026واصبحت سارٌة حتى 
محمود السٌد محمود عبدالرحٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركه  - 160

, وفى تارٌخ  3005, برلم اٌداع ,  26/02/1995, لٌدت فى ,  287746
 12:00:00 25/02/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  14/12/2021

 ص .
, لٌدت  298695عصام عكاشه عبد المنعم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 161
, تم تجدٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  17477, برلم اٌداع ,  13/10/1996فى , 

 ص . 12:00:00 12/10/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  299570عباس محمود مسعود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 162

, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  20034, برلم اٌداع ,  09/11/1996
 ص . 12:00:00 08/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  300077دمحم حمدي جاد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 163
, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  21530, برلم اٌداع ,  26/11/1996

 ص . 12:00:00 25/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  301084نور السعٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 164

, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  24490, برلم اٌداع ,  29/12/1996
 ص . 12:00:00 28/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

برلم: , شركه المنتجعات السٌاحٌه دمحم سامً احمد وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 165
, وفى تارٌخ  5294, برلم اٌداع ,  07/04/2001, لٌدت فى ,  337958

 12:00:00 06/04/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  14/12/2021
 ص .
 OMSEgypt forاوام اس اٌجٌبت لخدمات التكنولوجٌا ) ش.م.م(  - 166

technology services (S.A.E  , :لٌدت فى ,  341122, شركة سبك لٌدها برلم ,
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, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  15085, برلم اٌداع ,  27/08/2001
 ص . 12:00:00 26/08/2026واصبحت سارٌة حتى 

شركة السالم للتجارة واالستٌراد والتصدٌر ) صهٌب عبد السالم الحسٌنى  - 167
, برلم  05/10/2004,  , لٌدت فى 363380وشرٌكه( , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  14/12/2021, وفى تارٌخ  15735اٌداع , 
 ص . 12:00:00 04/10/2024

 383500اٌر ترافٌل ماركت شركه مساهمه مصرٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 168
, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  27876, برلم اٌداع ,  27/12/2006, لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 26/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  393710فتحى ابراهٌم الصاوى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 169

, تم تجدٌد  14/12/2021, وفى تارٌخ  13686, برلم اٌداع ,  02/10/2011, 
 ص . 12:00:00 01/10/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  393728السعٌد محمود دمحم دمحم الطنطاوى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 170
, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  13884, برلم اٌداع ,  05/10/2011لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 04/10/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
حمد سٌد , شركة سبك لٌدها برلم: , ابراهٌم احمد وٌاسر على وسامح فاٌر وا - 171

, وفى تارٌخ  21289, برلم اٌداع ,  02/11/2016, لٌدت فى ,  410798
 12:00:00 01/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  14/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  411431ولٌد سٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 172

, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  23576ع , , برلم اٌدا 01/12/2016
 ص . 12:00:00 30/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  411946دمحم عطٌه وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 173
, تم تجدٌد الشركة  14/12/2021, وفى تارٌخ  25537, برلم اٌداع ,  29/12/2016

 ص . 12:00:00 28/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  100472محمود بلتاجى وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 174

, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  1241, برلم اٌداع ,  07/03/1959
 ص . 12:00:00 06/03/2024واصبحت سارٌة حتى 

وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , الماوردى لالعالم والبادجات فتحى الماوردى  - 175
, وفى تارٌخ  14864, برلم اٌداع ,  16/12/1974, لٌدت فى ,  167899

 12:00:00 15/12/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  15/12/2021
 ص .
شركة مصر العربٌة للتجارة والتوزٌع ماجد فاٌز لبٌب وشركائه , شركة سبك  - 176

, وفى تارٌخ  761, برلم اٌداع ,  22/01/1976, لٌدت فى ,  174458لٌدها برلم: , 
 12:00:00 21/01/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  15/12/2021

 ص .
,  208379احمد عبدالرحمن حنضل هجرس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 177
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, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  778, برلم اٌداع ,  13/01/1981لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 12/01/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

م , شركة سبك لٌدها 0م0ذ0شركه مكه المكرمه اللحاق العاملٌن بالخارج ش  - 178
, وفى تارٌخ  16982, برلم اٌداع ,  01/12/1991, لٌدت فى ,  270013برلم: , 

 12:00:00 30/11/2026ة حتى , تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌ 15/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  280620دمحم عبدالظاهر وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 179

, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  17623, برلم اٌداع ,  26/12/1993
 ص . 12:00:00 25/12/2023واصبحت سارٌة حتى 

وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركه االمل للسباكه واشرؾ عوض  - 180
, وفى تارٌخ  17982, برلم اٌداع ,  27/11/1995, لٌدت فى ,  292673

 12:00:00 26/11/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  15/12/2021
 ص .
, لٌدت  292674مكوجً السالم صابر زكً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 181
, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  17983, برلم اٌداع ,  27/11/1995فى , 

 ص . 12:00:00 26/11/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  299418رفعت هنرى ٌس وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 182

, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  19664, برلم اٌداع ,  05/11/1996
 ص . 12:00:00 04/11/2026سارٌة حتى  واصبحت

, لٌدت  300471انور عبد الرازق دمحم حبٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 183
, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  22693, برلم اٌداع ,  09/12/1996فى , 

 ص . 12:00:00 08/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  316434ز عفارة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , فتحى خلٌفة فاٌ - 184

, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  10007, برلم اٌداع ,  11/09/2013, 
 ص . 12:00:00 10/09/2023الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  316434فتحى خلٌفة فاٌز عفارة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 185
, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  10008, برلم اٌداع ,  11/09/2013, 

 ص . 12:00:00 10/09/2023الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  324100خالد فراج وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 186

, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  12424, برلم اٌداع ,  10/07/1999
 ص . 12:00:00 09/07/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  342542ابناء حسن دمحم وشركائهم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 187
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  20163, برلم اٌداع ,  05/11/2001

 ص . 12:00:00 04/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  359679اد و شركاها , شركة سبك لٌدها برلم: , شركه زلفت دمحم رش - 188
, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  6592, برلم اٌداع ,  21/04/2004فى , 

 ص . 12:00:00 20/04/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 
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, لٌدت فى ,  365380دمحم السعٌد مجاهد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 189
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  841, برلم اٌداع ,  12/01/2005

 ص . 12:00:00 11/01/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  371668اسامه ابو العال سلطان و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 190

, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  18564, برلم اٌداع ,  24/09/2005, 
 ص . 12:00:00 23/09/2025واصبحت سارٌة حتى  الشركة
, لٌدت فى ,  376660جمال خلٌفة وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 191

, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  7843, برلم اٌداع ,  18/04/2006
 ص . 12:00:00 17/04/2026واصبحت سارٌة حتى 

دمحم نور الدٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة طٌبة للعطور احمد  - 192
, وفى تارٌخ  351, برلم اٌداع ,  11/01/2007, لٌدت فى ,  383629

 12:00:00 10/01/2027, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  15/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  399823حسام الدٌن فتحى وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 193

, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  12910, برلم اٌداع ,  29/10/2014
 ص . 12:00:00 28/10/2024واصبحت سارٌة حتى 

,  411636خالد دمحم دمحم زؼلول السمان وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 194
تم ,  15/12/2021, وفى تارٌخ  24336, برلم اٌداع ,  13/12/2016لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 12/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  411692بٌنو عاطؾ فرج شنوده وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 195
, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  24527, برلم اٌداع ,  15/12/2016فى , 

 ص . 12:00:00 14/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  134845عبده اسكندر وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 196

, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  2157, برلم اٌداع ,  08/05/1968
 ص . 12:00:00 07/05/2023واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  216157احمد محمود عبد الكرٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 197
, تم تجدٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  995, برلم اٌداع ,  17/01/1982,  فى

 ص . 12:00:00 16/01/2027الشركة واصبحت سارٌة حتى 
ورثه اسحاق ابراهٌم مٌخائٌل , شركة سبك لٌدها  -ابراهٌم اسحاق ابراهٌم وشركاه  - 198

, وفى تارٌخ  6748, برلم اٌداع ,  06/04/1982, لٌدت فى ,  218082برلم: , 
 12:00:00 05/04/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  16/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  262628شرٌؾ سعٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 199

, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  17949, برلم اٌداع ,  07/09/2016
 ص . 12:00:00 06/09/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  270271محمود ابراهٌم احمد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 200
, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  18023, برلم اٌداع ,  17/12/1991
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 ص . 12:00:00 16/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
السٌارات , شركة سبك لٌدها سٌد على دمحم وشرٌكه الشركه الهندسٌه الصالح  - 201

, وفى تارٌخ  23445, برلم اٌداع ,  17/12/1996, لٌدت فى ,  300727برلم: , 
 12:00:00 16/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  16/12/2021

 ص .
,  325122اشرؾ ىعبدالمعطى رمضان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 202

, تم  16/12/2021, وفى تارٌخ  15147, برلم اٌداع ,  18/08/1999لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 17/08/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

رمضان دمحم دمحم وشرٌكته ) كوافٌر ورد شاة ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 203
, وفى تارٌخ  20208, برلم اٌداع ,  06/11/2001, لٌدت فى ,  342556

 12:00:00 05/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  16/12/2021
 ص .
الشركة المصرٌة للمطارات وفروعها بالمطارات التابعه لها , شركة سبك لٌدها  - 204

, وفى تارٌخ  22181, برلم اٌداع ,  09/12/2001, لٌدت فى ,  343184برلم: , 
 12:00:00 08/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  16/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  369086جمال الدالى وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 205

, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  11517, برلم اٌداع ,  15/06/2005
 ص . 12:00:00 14/06/2025واصبحت سارٌة حتى 

ركة مساهمة مصرٌة مإسسة الحكام م ( ش0م0اوراسكوم لالستثمار المابضة ) ش - 206
( والئحتة التنفٌذٌة , شركة سبك 1992لسنة ) 95لانون سوق المال الصادر بالمانون رلم 

, وفى  16271, برلم اٌداع ,  29/11/2011, لٌدت فى ,  394061لٌدها برلم: , 
 28/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  16/12/2021تارٌخ 

 ص . 12:00:00
, لٌدت فى ,  410034دمحم محمود عبدالحكٌم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 207

, تم تجدٌد  16/12/2021, وفى تارٌخ  185608, برلم اٌداع ,  25/09/2016
 ص . 12:00:00 24/09/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  136803برلم: ,  شركه دمحم ٌاسر عبد الملن شمس وشركاه , شركة سبك لٌدها - 208
, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  79, برلم اٌداع ,  09/11/1971لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 08/11/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  138066شركة عمار عبد الملن شمس وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 209

, تم  19/12/2021فى تارٌخ , و 2004, برلم اٌداع ,  06/05/1969لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 05/05/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  138066مالكً وشمس وشرٌكهما , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 210
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  2004, برلم اٌداع ,  06/05/1969

 ص . 12:00:00 05/05/2024واصبحت سارٌة حتى 
,  168853منذر نور الدٌن احمد حالوة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 211
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, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  2595, برلم اٌداع ,  17/02/1975لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 16/02/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  244532ة سبك لٌدها برلم: , شركة دمحم سلٌمان الجندى وشرٌكتة , شرك - 212
, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  500, برلم اٌداع ,  08/01/1987فى , 

 ص . 12:00:00 07/01/2027الشركة واصبحت سارٌة حتى 
شركه النور للتجاره والتسوٌك ضٌاء عبدهللا حسٌن الكٌالنى وشركاه , شركة سبك  - 213

, وفى تارٌخ  3609, برلم اٌداع ,  04/03/2002ٌدت فى , , ل 268065لٌدها برلم: , 
 12:00:00 03/03/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  19/12/2021

 ص .
, لٌدت فى  269891دمحم حسٌن احمد الشٌخ وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 214

, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  16553, برلم اٌداع ,  23/11/1991, 
 ص . 12:00:00 22/11/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  270240دمحم فوزي وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 215
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  17880, برلم اٌداع ,  15/12/1991

 ص . 12:00:00 14/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  296281دمحم عبدالمنعم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , نشات  - 216

, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  9680, برلم اٌداع ,  23/06/1996
 ص . 12:00:00 22/06/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  301122احمد رضا حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 217
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  24624, برلم اٌداع ,  03/12/1996

 ص . 12:00:00 02/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  301588طارق طه عوٌس و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 218

كة , تم تجدٌد الشر 19/12/2021, وفى تارٌخ  1163, برلم اٌداع ,  18/01/1997
 ص . 12:00:00 17/01/2027واصبحت سارٌة حتى 

المإسسه الهندسٌه للمماوالت نٌو تكنو ستارز , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 219
, وفى تارٌخ  16615, برلم اٌداع ,  23/09/2002, لٌدت فى ,  313376

 12:00:00 22/09/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  19/12/2021
 ص .
, لٌدت  313376نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 220
, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  16615, برلم اٌداع ,  23/09/2002فى , 

 ص . 12:00:00 22/09/2022الشركة واصبحت سارٌة حتى 
ٌدها برلم: , المإسسة الهندسٌة للمماوالت ) نٌوتكنوستارز( , شركة سبك ل - 221

, وفى تارٌخ  17591, برلم اٌداع ,  17/12/2008, لٌدت فى ,  313376
 12:00:00 16/12/2023, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  19/12/2021

 ص .
, لٌدت  313376نبٌل سعد الدٌن دمحم رجب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 222
, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  17591, برلم اٌداع ,  17/12/2008فى , 
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 ص . 12:00:00 16/12/2023الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  322480علً سلٌمان محمود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 223

, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  8105, برلم اٌداع ,  13/05/1999
 ص . 12:00:00 12/05/2024واصبحت سارٌة حتى 

المدٌنه المنوره لتجاره االدوات الكهربائٌه ) ٌسري ومحًٌ ( , شركة سبك لٌدها  - 224
, وفى تارٌخ  13182, برلم اٌداع ,  16/07/2000, لٌدت فى ,  332802برلم: , 

 12:00:00 15/07/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  19/12/2021
 ص .
,  366747تن شرٌؾ عبد العزٌز ملٌكه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , سام  - 225

, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  4836, برلم اٌداع ,  14/03/2005لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 13/03/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  374057تامر دمحم دمحم احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 226
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  219, برلم اٌداع ,  03/01/2006

 ص . 12:00:00 02/01/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  383197ٌحى زكرٌا احمد وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 227

م تجدٌد الشركة , ت 19/12/2021, وفى تارٌخ  26814, برلم اٌداع ,  17/12/2006
 ص . 12:00:00 16/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

ورثة المرحوم ابراهٌم تمام فرؼلى اسامة ابراهٌم تمام وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 228
, وفى تارٌخ  27558, برلم اٌداع ,  25/12/2006, لٌدت فى ,  383408برلم: , 

 12:00:00 24/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  19/12/2021
 ص .
,  391993ماجد مورٌس اندراوس مٌخائٌل وشركاإه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 229

, تم تجدٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  176, برلم اٌداع ,  04/01/2011لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 03/01/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  398293ٌان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , دمحم عبدالسٌد عبدالحمٌد ر - 230
, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  6051, برلم اٌداع ,  13/05/2014لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 12/05/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  406409مصطفى حسٌن مصطفى ادم وشركائه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 231

, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  5040, برلم اٌداع ,  13/03/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 12/03/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  410282ٌحٌى زكرٌا عوٌس وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 232
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  19445, برلم اٌداع ,  11/10/2016
 ص . 12:00:00 10/10/2026صبحت سارٌة حتى وا

, لٌدت فى ,  411994سامح السٌد دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 233
, تم تجدٌد الشركة  19/12/2021, وفى تارٌخ  138, برلم اٌداع ,  02/01/2017

 ص . 12:00:00 01/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
العماد )سعٌد عبدالعزٌز عبدالفتاح لٌله وشركاه( , شركة شركه احمد ودمحم سالم  - 234
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, وفى  2693, برلم اٌداع ,  18/03/1944, لٌدت فى ,  46412سبك لٌدها برلم: , 
 17/03/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  20/12/2021تارٌخ 

 ص . 12:00:00
, لٌدت فى  87795برلم: , عبدالعزٌز محمود شاهٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 235

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  2085, برلم اٌداع ,  11/05/1969, 
 ص . 12:00:00 10/05/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  87795مٌبل للموبلٌات والمفروشات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 236
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021تارٌخ , وفى  2085, برلم اٌداع ,  11/05/1969

 ص . 12:00:00 10/05/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  87795حسٌن دمحم محمود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 237

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  4833, برلم اٌداع ,  03/04/1995
 ص . 12:00:00 02/04/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  87795مٌبل للموبٌلٌات والمفروشات , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 238
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  4833, برلم اٌداع ,  03/04/1995

 ص . 12:00:00 02/04/2025واصبحت سارٌة حتى 
بك لٌدها برلم: , نبٌل مٌخائٌل رفله وشرٌكه نبٌه اسكندر جرجس , شركة س - 239

, وفى تارٌخ  13927, برلم اٌداع ,  02/10/1979, لٌدت فى ,  198786
 12:00:00 01/10/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  20/12/2021

 ص .
شركة رانكو مهندس عادل مٌخائٌل بدوى وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 240

, وفى تارٌخ  16182, برلم اٌداع ,  09/09/1981, لٌدت فى ,  213248
 12:00:00 08/09/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  20/12/2021

 ص .
, لٌدت  252062سبك لٌدها برلم: , الشركه العربٌه للتجاره و االستٌراد , شركة  - 241
, تم تجدٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  11989, برلم اٌداع ,  22/06/2005فى , 

 ص . 12:00:00 21/06/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  252062فٌكتور اسحك سدره و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 242

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  11989, برلم اٌداع ,  22/06/2005
 ص . 12:00:00 21/06/2025واصبحت سارٌة حتى 

عادل دمحم مصطفى المؽربى وشركاه ) امو ترافل ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 243
, وفى تارٌخ  4782, برلم اٌداع ,  04/04/1989, لٌدت فى ,  256578

 12:00:00 03/04/2024اصبحت سارٌة حتى , تم تجدٌد الشركة و 20/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  263507جمال محمود على وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 244

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  10215, برلم اٌداع ,  28/08/1990
 ص . 12:00:00 27/08/2025واصبحت سارٌة حتى 

حسٌن جالل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة محسن عبدالمادر  - 245
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, وفى تارٌخ  18344, برلم اٌداع ,  22/12/1991, لٌدت فى ,  270326
 12:00:00 21/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  20/12/2021

 ص .
, لٌدت  292382المجموعه الدولٌه لالعمال التجارٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 246
, تم تجدٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  17083, برلم اٌداع ,  11/11/1995فى , 

 ص . 12:00:00 10/11/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  292386السٌد مصطفى سلطان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 247

تجدٌد , تم  20/12/2021, وفى تارٌخ  17103, برلم اٌداع ,  12/11/1995, 
 ص . 12:00:00 11/11/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  308427دمحم دسولً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 248
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  3858, برلم اٌداع ,  25/03/2014

 ص . 12:00:00 24/03/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  308427وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  محمود دسولى - 249

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  11401, برلم اٌداع ,  07/06/2016
 ص . 12:00:00 06/06/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  316812تاج الدٌن جوده وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 250
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  377م اٌداع , , برل 10/01/2008

 ص . 12:00:00 09/01/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  316812نٌو بورن للمالبس الجاهزة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 251

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  377, برلم اٌداع ,  10/01/2008
 ص . 12:00:00 09/01/2023حتى  واصبحت سارٌة

, لٌدت فى ,  316812تاج الدٌن جوده وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 252
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  2629, برلم اٌداع ,  22/02/2015

 ص . 12:00:00 21/02/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  316812سبك لٌدها برلم: , نٌوبورن للمالبس الجاهزة , شركة  - 253

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  2629, برلم اٌداع ,  22/02/2015
 ص . 12:00:00 21/02/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  316812تاج الدٌن جودة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 254
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021وفى تارٌخ  , 4917, برلم اٌداع ,  02/04/2015

 ص . 12:00:00 01/04/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  316812تاج الدٌن جودة وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 255

, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  17781, برلم اٌداع ,  26/12/2011
 ص . 12:00:00 25/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  316812نٌوبورن للمالبس الجاهزه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 256
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  17781, برلم اٌداع ,  26/12/2011

 ص . 12:00:00 25/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  340845: , نبٌل وفمى وشرٌكاه مٌراى , شركة سبك لٌدها برلم - 257
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, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  14473, برلم اٌداع ,  13/08/2001
 ص . 12:00:00 12/08/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  379868رشدي عبدالنافع حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 258
, تم تجدٌد  20/12/2021تارٌخ , وفى  16034, برلم اٌداع ,  26/07/2006, 

 ص . 12:00:00 25/07/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  383683مهندس شهاب احمد ؼنٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 259
, تم تجدٌد  20/12/2021, وفى تارٌخ  525, برلم اٌداع ,  15/01/2007فى , 

 ص . 12:00:00 14/01/2027الشركة واصبحت سارٌة حتى 
شركة السالب للتجارة واالستٌراد مهندس عبد العزٌز السالب , شركة سبك لٌدها  - 260

, وفى تارٌخ  3362, برلم اٌداع ,  27/02/2007, لٌدت فى ,  384113برلم: , 
 12:00:00 26/02/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  20/12/2021

 ص .
رق حسن السٌد حسٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , الوطنٌه لرصؾ الط - 261

 20/12/2021, وفى تارٌخ  80, برلم اٌداع ,  02/01/2012, لٌدت فى ,  394281
 ص . 12:00:00 01/01/2027, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  409391ٌاسر احمد دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 262
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  16201, برلم اٌداع ,  15/08/2016

 ص . 12:00:00 14/08/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  409803دمحم نبٌل الشٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 263

ركة , تم تجدٌد الش 20/12/2021, وفى تارٌخ  17739, برلم اٌداع ,  05/09/2016
 ص . 12:00:00 04/09/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  121746كرٌم فرٌد فإاد خورى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 264
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  5959, برلم اٌداع ,  29/09/1964

 ص . 12:00:00 28/09/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  139796شركة سبك لٌدها برلم: , مراد زكً وشركاه ,  - 265

, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  5347, برلم اٌداع ,  14/12/1969
 ص . 12:00:00 13/12/2024واصبحت سارٌة حتى 

 142946البٌر عبدالمسٌح والفونس عبدالمسٌح عطٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 266
, تم  21/12/2021, وفى تارٌخ  4601, برلم اٌداع ,  05/05/1970, لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 04/05/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  202345محسن طنطاوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 267

, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  4320, برلم اٌداع ,  13/03/1980
 ص . 12:00:00 12/03/2025ٌة حتى واصبحت سار

, لٌدت فى ,  225430دمحم عبد الحمٌد وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 268
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  8747, برلم اٌداع ,  27/04/1983

 ص . 12:00:00 26/04/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  262935شركة سبك لٌدها برلم: ,  طارق احمد ابو النجا وشركاه , - 269
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, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  8471, برلم اٌداع ,  14/07/1990
 ص . 12:00:00 13/07/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  340742ساس لالستٌراد والتصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 270
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  5010 , برلم اٌداع , 24/03/2009

 ص . 12:00:00 23/03/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  340742طارق كامل عبداللطٌؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 271

, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  5010, برلم اٌداع ,  24/03/2009, 
 ص . 12:00:00 23/03/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  361141احمد عبده وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 272
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  10939, برلم اٌداع ,  26/06/2004

 ص . 12:00:00 25/06/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  376238برلم: , هالة سٌؾ الدٌن وشركاها , شركة سبك لٌدها  - 273

, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  6612, برلم اٌداع ,  03/04/2006
 ص . 12:00:00 02/04/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  393959المنفلوطى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 274
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  15509, برلم اٌداع ,  03/11/2011

 ص . 12:00:00 02/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
ورثه محمود عمر جوٌو عنهم دمحم محمود عمر حرٌو وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 275

, وفى تارٌخ  7173, برلم اٌداع ,  18/05/2015, لٌدت فى ,  401837برلم: , 
 12:00:00 17/05/2025حتى , تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة  21/12/2021

 ص .
الشروق للهندسة والمماوالت ) طارق دمحم احمد السٌد وهند فاٌز عبد الحمٌد على (  - 276

, برلم اٌداع ,  11/10/2015, لٌدت فى ,  403073, شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  21/12/2021, وفى تارٌخ  13552

 ص . 12:00:00 10/10/2025
, لٌدت فى ,  270203شركه ساي للسٌاحه ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 277

, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  17744, برلم اٌداع ,  11/12/1991
 ص . 12:00:00 10/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  270376م: , مصطفى ابو بكر حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برل - 278
, تم تجدٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  18536, برلم اٌداع ,  24/12/1991, 

 ص . 12:00:00 22/12/2021الشركة واصبحت سارٌة حتى 
 277769الشركه الدولٌه للتجاره والتوزٌع ش . م .م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 279

, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  8415 , برلم اٌداع , 03/07/1993, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 02/07/2023تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  280824اشرؾ السٌد حنفً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 280
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  305, برلم اٌداع ,  05/01/1994

 ص . 12:00:00 04/01/2024واصبحت سارٌة حتى 
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, لٌدت  280824اشرؾ السٌد حنفً عوض وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 281
, تم تجدٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  8211, برلم اٌداع ,  23/05/1995فى , 

 ص . 12:00:00 22/05/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  293267سبك لٌدها برلم: , شركه سلطان لالدوات المنزلٌه , شركة  - 282

, تم تجدٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  20024, برلم اٌداع ,  28/12/1995, 
 ص . 12:00:00 27/12/2025الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  302781دؼش للمماوالت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 283
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021رٌخ , وفى تا 4646, برلم اٌداع ,  12/03/1997

 ص . 12:00:00 11/03/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  302781مجدي عبدالحمٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 284

, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  4646, برلم اٌداع ,  12/03/1997
 ص . 12:00:00 11/03/2022واصبحت سارٌة حتى 

محمود كمال واحمد خلٌل وشركاهم المجموعه المصرٌه االٌطالٌه والتورٌدات  - 285
, برلم اٌداع  21/11/1999, لٌدت فى ,  314728العمومٌه , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  22/12/2021, وفى تارٌخ  21913, 
 ص . 12:00:00 20/11/2024

شركه البكر للمماوالت ) جمال احمد دمحم وشرٌكته ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 286
, وفى تارٌخ  11032, برلم اٌداع ,  01/07/2001, لٌدت فى ,  339742

 12:00:00 30/06/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  22/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  353749, مصطفً حسٌن و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم:  - 287

, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  10043, برلم اٌداع ,  15/06/2003
 ص . 12:00:00 14/06/2023واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  361354جورج جرجس عبدالمالن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 288
, تم تجدٌد  22/12/2021تارٌخ , وفى  11593, برلم اٌداع ,  05/07/2004فى , 

 ص . 12:00:00 04/07/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 
شركه الزٌتون الوطنٌه للمالبس الرالٌه )جوردان واولٌفٌا ( , شركة سبك لٌدها  - 289

, وفى تارٌخ  11593, برلم اٌداع ,  05/07/2004, لٌدت فى ,  361354برلم: , 
 12:00:00 04/07/2024واصبحت سارٌة حتى  , تم تجدٌد الشركة 22/12/2021

 ص .
, لٌدت  361354جورج جرجس عبدالمالن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 290
, تم تجدٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  11594, برلم اٌداع ,  05/07/2004فى , 

 ص . 12:00:00 04/07/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 
الوطنٌه للمالبس الرالٌه)جوردان واولٌفٌا( , شركة سبك لٌدها شركه الزٌتون  - 291

, وفى تارٌخ  11594, برلم اٌداع ,  05/07/2004, لٌدت فى ,  361354برلم: , 
 12:00:00 04/07/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  22/12/2021

 ص .
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, لٌدت فى ,  366505محمود عواد و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 292
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  4117, برلم اٌداع ,  05/03/2005

 ص . 12:00:00 04/03/2025واصبحت سارٌة حتى 
ماسترنت دمحم سٌد عبد الرحمن علً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 293

تارٌخ , وفى  18079, برلم اٌداع ,  17/09/2005, لٌدت فى ,  371482
 12:00:00 16/09/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  22/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  372374ٌسري نجٌب و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 294

, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  20517, برلم اٌداع ,  24/10/2005
 ص . 12:00:00 23/10/2025واصبحت سارٌة حتى 

,  382970روٌال جٌت لالستٌراد )هشام وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 295
, تم  22/12/2021, وفى تارٌخ  25942, برلم اٌداع ,  06/12/2006لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 05/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  383373برلم: , دمحم احمد موسى ضٌؾ وشركاه , شركة سبك لٌدها  - 296

, تم تجدٌد  22/12/2021, وفى تارٌخ  27426, برلم اٌداع ,  24/12/2006, 
 ص . 12:00:00 23/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

 07/12/2011, لٌدت فى ,  394117ثابت جروب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 297
, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة  22/12/2021, وفى تارٌخ  16691, برلم اٌداع , 

 ص . 12:00:00 06/12/2026حتى 
عبد الرحمن عبد العال عبد الرحمن وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 298

, وفى تارٌخ  763, برلم اٌداع ,  12/01/2012, لٌدت فى ,  394506
 12:00:00 11/01/2027, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  22/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  398268محى الدٌن العشرى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 299

, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  14782, برلم اٌداع ,  01/01/2014
 ص . 12:00:00 31/12/2023واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  398880دمحم متولى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 300
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  5450, برلم اٌداع ,  04/05/2014

 ص . 12:00:00 03/05/2024واصبحت سارٌة حتى 
ٌسري احمد دمحم والسٌد دمحم احمد دمحم وشركاهم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 301

وفى تارٌخ ,  26187, برلم اٌداع ,  20/12/1981, لٌدت فى ,  215579
 12:00:00 19/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  23/12/2021

 ص .
, لٌدت  215805الشركة الهندسٌة للتعمٌر )انكون( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 302
, تم تجدٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  26798, برلم اٌداع ,  28/12/1981فى , 

 ص . 12:00:00 27/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  297947نصر احمد نصر وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 303
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, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  15186, برلم اٌداع ,  14/09/1996
 ص . 12:00:00 13/09/2026واصبحت سارٌة حتى 

واد البناء بالمطرٌة , شركة سبك لٌدها الجمعٌة التعاونٌة االنتاجٌة للمماوالت وم - 304
, وفى تارٌخ  23796, برلم اٌداع ,  22/12/1996, لٌدت فى ,  300835برلم: , 

 12:00:00 21/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  23/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  317729فٌلٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 305

, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  19103برلم اٌداع , ,  25/10/1998
 ص . 12:00:00 24/10/2023واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  366141خالد عبد العزٌز ابراهٌم وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 306
, تم تجدٌد  23/12/2021, وفى تارٌخ  3040, برلم اٌداع ,  19/02/2005فى , 

 ص . 12:00:00 18/02/2025واصبحت سارٌة حتى  الشركة
, لٌدت فى ,  372367نٌفٌن صابر نجٌب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 307

, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  20486, برلم اٌداع ,  24/10/2005
 ص . 12:00:00 23/10/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  393283تامر امٌن رزق هللا وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 308
, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  9794, برلم اٌداع ,  05/07/2011

 ص . 12:00:00 04/07/2026واصبحت سارٌة حتى 
, شركة سبك جورج فإاد عرٌان بطرس وشرٌكه نادر عادل ابراهٌم لوٌس ابراهٌم  - 309

, وفى تارٌخ  1202, برلم اٌداع ,  22/01/2012, لٌدت فى ,  394594لٌدها برلم: , 
 12:00:00 21/01/2027, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  23/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  398053دمحم حسن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 310

, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  13284, برلم اٌداع ,  02/12/2013
 ص . 12:00:00 01/12/2023واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  401687دمحم محمود دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 311
, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  5994, برلم اٌداع ,  28/04/2015

 ص . 12:00:00 27/04/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  405303احمد جمال شعٌب وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 312

, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  1393, برلم اٌداع ,  24/01/2016
 ص . 12:00:00 23/01/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  210737بٌومً عسل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 313
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  6857, برلم اٌداع ,  26/04/1981

 ص . 12:00:00 25/04/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  210899علم صابر اسماعٌل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 314

, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  7268, برلم اٌداع ,  05/05/1981
 ص . 12:00:00 04/05/2026واصبحت سارٌة حتى 
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, لٌدت فى ,  217643عاطؾ وكمٌل كمال , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 315
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  5548, برلم اٌداع ,  17/03/1982

 ص . 12:00:00 16/03/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  233651كه السمان للسٌارات , شركة سبك لٌدها برلم: , شر - 316

, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  14720, برلم اٌداع ,  15/11/1984
 ص . 12:00:00 14/11/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  265937جمال عبدالمجٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 317
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  2699, برلم اٌداع ,  26/02/1991

 ص . 12:00:00 25/02/2026واصبحت سارٌة حتى 
,  278672جندي وشركاه ورثه جندي شنوده موسً , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 318

, تم  26/12/2021, وفى تارٌخ  11455, برلم اٌداع ,  05/09/1993لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 04/09/2023تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

جوزٌؾ مان بطرس وشرٌكه لتجاره االخشاب , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 319
, وفى تارٌخ  21712, برلم اٌداع ,  27/11/1996, لٌدت فى ,  300136

 12:00:00 26/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  338524احمد وهبه توفٌك وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 320

, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  6910, برلم اٌداع ,  05/05/2001
 ص . 12:00:00 04/05/2026واصبحت سارٌة حتى 

ا برلم: , حسٌن سٌد حسن وحسام الدٌن عبد السمٌع وشركاهم , شركة سبك لٌده - 321
, وفى تارٌخ  10248, برلم اٌداع ,  23/06/2001, لٌدت فى ,  339457

 12:00:00 22/06/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021
 ص .
الٌاسمٌن للتجاره و التوزٌع محمود مصطفً ؼربٌه و شركاه , شركة سبك لٌدها  - 322

, وفى تارٌخ  15660, برلم اٌداع ,  16/09/2003, لٌدت فى ,  355615برلم: , 
 12:00:00 15/09/2023, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  363036احمد دمحم دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 323

, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  14764, برلم اٌداع ,  29/09/2009
 ص . 12:00:00 28/09/2024بحت سارٌة حتى واص
, لٌدت فى ,  381749عصام زاٌده وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 324

, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  21598, برلم اٌداع ,  04/10/2006
 ص . 12:00:00 03/10/2026واصبحت سارٌة حتى 

كلر جٌت اشرؾ دمحم عبد الكرٌم عماره وشرٌكه , المصرٌه للخدمات الهندسٌه  - 325
, برلم اٌداع ,  11/10/2006, لٌدت فى ,  381888شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021, وفى تارٌخ  21989
 ص . 12:00:00 10/10/2026
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, لٌدت فى ,  392050عبٌر دمحم فاضل وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 326
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  338, برلم اٌداع ,  06/01/2011

 ص . 12:00:00 05/01/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  393369مارى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 327

جدٌد الشركة , تم ت 26/12/2021, وفى تارٌخ  15659, برلم اٌداع ,  20/07/2011
 ص . 12:00:00 19/07/2026واصبحت سارٌة حتى 

شركة السالم للتربٌه والتعلٌم ) امام مختار حمٌده وشركاه( , شركة سبك لٌدها  - 328
, وفى تارٌخ  14018, برلم اٌداع ,  09/10/2011, لٌدت فى ,  393750برلم: , 

 12:00:00 08/10/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021
 ص .
, لٌدت فى  393962دمحم احمد عبدالؽفار نافع وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 329

, تم تجدٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  15521, برلم اٌداع ,  10/11/2011, 
 ص . 12:00:00 09/11/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

هشام هانئ صالح وابراهٌم دمحم ابراهٌم الدكماوى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 330
, وفى تارٌخ  17380, برلم اٌداع ,  20/12/2011, لٌدت فى ,  394194

 12:00:00 19/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  26/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  394209: , عرفه جالل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم - 331

, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  17584, برلم اٌداع ,  22/12/2011
 ص . 12:00:00 21/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

,  398384ام السعد و شركائها لالستٌراد و التصدٌر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 332
, تم  26/12/2021, وفى تارٌخ  1129, برلم اٌداع ,  27/01/2014لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 26/01/2024تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  402091دمحم سعٌد محمود وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 333

, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  8863, برلم اٌداع ,  22/06/2015
 ص . 12:00:00 21/06/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  406199عادل مورٌس عبده وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 334
, تم تجدٌد الشركة  26/12/2021, وفى تارٌخ  4268, برلم اٌداع ,  02/03/2016

 ص . 12:00:00 01/03/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  411499ها برلم: , اٌهاب مكرم ارمٌا جبره وشرٌكه , شركة سبك لٌد - 335
, تم تجدٌد  26/12/2021, وفى تارٌخ  23792, برلم اٌداع ,  05/12/2016فى , 

 ص . 12:00:00 04/12/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  123805تحٌه احمد علً وشركاها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 336

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021تارٌخ , وفى  10651, برلم اٌداع ,  05/12/1964
 ص . 12:00:00 04/12/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  133132الشركه العربٌه لخدمه الدٌزل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 337
, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  1422, برلم اٌداع ,  01/02/1999
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 ص . 12:00:00 31/01/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  133132ودٌد فهمً للته وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 338

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  1422, برلم اٌداع ,  01/02/1999
 ص . 12:00:00 31/01/2024واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  216221: , عمرو دمحم كامل احمد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم - 339
, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  1225, برلم اٌداع ,  20/01/1982

 ص . 12:00:00 19/01/2022واصبحت سارٌة حتى 
 216221شركه بور سعٌد لصناعه المعادن ) موج ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 340

, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  1227, برلم اٌداع ,  20/01/1982, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 19/01/2022تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  216221دمحم كامل احمد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 341
, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  1227, برلم اٌداع ,  20/01/1982

 ص . 12:00:00 19/01/2022واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  239134دمحم عبده واحمد عبدالظاهر , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 342

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  746, برلم اٌداع ,  18/01/1986
 ص . 12:00:00 17/01/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  264976شركه الحكٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 343
, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  15370, برلم اٌداع ,  17/12/1990

 ص . 12:00:00 16/12/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  277079شركه ؼطاس لطفً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 344

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  6017, برلم اٌداع ,  08/05/1993
 ص . 12:00:00 07/05/2023واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  299993مجدى عبدهللا مرسى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 345
, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  21285, برلم اٌداع ,  24/11/1996

 ص . 12:00:00 23/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
شركه الرضوان للمماوالت والتجاره مهندس دمحم ابراهٌم عاشور وشرٌكه , شركة  - 346

,  23048, برلم اٌداع ,  14/12/1996, لٌدت فى ,  300583سبك لٌدها برلم: , 
 13/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  27/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
,  301111دٌن عبد المجٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , دمحم فرٌد عاب - 347

, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  24590, برلم اٌداع ,  30/12/1996لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 29/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

لٌدها برلم: ورثه دمحم سٌد ابراهٌم ) محمود دمحم سٌد ابراهٌم وشركاه( , شركة سبك  - 348
, وفى تارٌخ  21598, برلم اٌداع ,  17/11/1999, لٌدت فى ,  327363, 

 12:00:00 16/11/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  27/12/2021
 ص .
شركه الماهره للتورٌدات الصناعٌه )حسن و ٌسرى( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 349
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, وفى تارٌخ  20917برلم اٌداع ,  , 17/11/2001, لٌدت فى ,  342766
 12:00:00 16/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  27/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  357582حاتم عبد اللطٌؾ و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 350

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  311, برلم اٌداع ,  06/01/2004
 ص . 12:00:00 05/01/2024سارٌة حتى واصبحت 

, لٌدت فى ,  370485صالح دمحم عابد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 351
, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  15305, برلم اٌداع ,  08/08/2005

 ص . 12:00:00 07/08/2025واصبحت سارٌة حتى 
,  374250شرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: , صالح دمحم عدلً فرج عطٌه و  - 352

, تم تجدٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  711, برلم اٌداع ,  16/01/2006لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 15/01/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  394221مٌنا منصور وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 353
, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  17744ع , , برلم اٌدا 26/12/2011

 ص . 12:00:00 25/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  398712امٌل صادق خلٌل وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 354

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  4174, برلم اٌداع ,  01/04/2014
 ص . 12:00:00 31/03/2024واصبحت سارٌة حتى 

,  408494ابراهٌم دمحم ابراهٌم سٌد احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 355
, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  13039, برلم اٌداع ,  20/06/2016لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 19/06/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  410806وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  دمحم عربى بسٌونى حسٌن - 356
, تم تجدٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  21308, برلم اٌداع ,  02/11/2016فى , 

 ص . 12:00:00 01/11/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  411384اٌه كمال دمحم ابراهٌم وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 357

, تم تجدٌد الشركة  27/12/2021, وفى تارٌخ  23378, برلم اٌداع ,  29/11/2016
 ص . 12:00:00 28/11/2026واصبحت سارٌة حتى 

شركة مصر لصناعة الصاح المدهون بالمٌنا )اوالد كامل احمد( , شركة سبك  - 358
, وفى تارٌخ  6819, برلم اٌداع ,  23/12/1948, لٌدت فى ,  68171لٌدها برلم: , 

 12:00:00 22/12/2023, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  28/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  145173احمد الشرلاوي وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 359

, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  179, برلم اٌداع ,  06/01/1971
 ص . 12:00:00 05/01/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  167602محمود دمحم حسن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 360
, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  14026, برلم اٌداع ,  01/12/1974

 ص . 12:00:00 30/11/2024واصبحت سارٌة حتى 
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شركة سبك  الشركة المتحدة للتجارة والمماوالت ) رفعت سعد زؼلول وشركاة ( , - 361
, وفى  17008, برلم اٌداع ,  01/12/1987, لٌدت فى ,  249445لٌدها برلم: , 

 30/11/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  28/12/2021تارٌخ 
 ص . 12:00:00

, لٌدت فى ,  250431ؼمراوي للمواد الؽذائٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 362
, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  1971, , برلم اٌداع  04/02/1988

 ص . 12:00:00 03/02/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  273600عادل سٌد سلٌم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 363

, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  11120, برلم اٌداع ,  03/09/1992
 ص . 12:00:00 02/09/2022واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  298363ابناء عبدالفتاح خلٌل ابراهٌم , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 364
, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  16498, برلم اٌداع ,  30/09/1996

 ص . 12:00:00 29/09/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  342205سبك لٌدها برلم: , شركة عز صلٌب برؼوث وشرٌكه , شركة  - 365
, تم تجدٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  19019, برلم اٌداع ,  20/10/2001فى , 

 ص . 12:00:00 19/10/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  375424جورج عزت وشركاءه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 366

, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021تارٌخ  , وفى 4100, برلم اٌداع ,  05/03/2006
 ص . 12:00:00 04/03/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  382707رامى على عبد الرشٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 367
, تم تجدٌد  28/12/2021, وفى تارٌخ  24910, برلم اٌداع ,  23/11/2006, 

 ص . 12:00:00 22/11/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  410033دمحم السٌد عفٌفى شحاتة وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 368

, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  1856, برلم اٌداع ,  25/09/2016, 
 ص . 12:00:00 24/09/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  279781برلم: , دمحم دمحم احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها  - 369
, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021, وفى تارٌخ  15107, برلم اٌداع ,  15/11/1993

 ص . 12:00:00 14/11/2023واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  323280امٌر مورٌس حنا و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 370

, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021رٌخ , وفى تا 10197, برلم اٌداع ,  08/06/1999
 ص . 12:00:00 07/06/2024واصبحت سارٌة حتى 

احمد توفٌك احمد ابراهٌم وممدوح هاشم دمحم خاطر المجموعه الماسٌة االستشارٌة  - 371
, لٌدت فى ,  368021, شركة سبك لٌدها برلم: ,  d c gداٌموند كونسلت جروب 

, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021, وفى تارٌخ  8464, برلم اٌداع ,  07/05/2005
 ص . 12:00:00 06/05/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  393977دمحم شمس الدٌن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 372
, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021, وفى تارٌخ  15636, برلم اٌداع ,  14/11/2011
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 ص . 12:00:00 13/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  398920سٌد عبد الحمٌد سٌد حفنى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 373
, تم تجدٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  3809, برلم اٌداع ,  08/05/2014فى , 

 ص . 12:00:00 07/05/2024الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  408635هندسٌة , شركة سبك لٌدها برلم: , مجموعة ارابٌسن لالستشارات ال - 374

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  1355, برلم اٌداع ,  28/06/2016لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 27/06/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  409184السٌد دمحم محمود علٌوه وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 375
, تم تجدٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  15385, برلم اٌداع ,  03/08/2016, 

 ص . 12:00:00 02/08/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  411025طارق دمحم دمحم حسٌن عالم وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 376
, تم تجدٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  22084, برلم اٌداع ,  13/11/2016فى , 

 ص . 12:00:00 12/11/2026شركة واصبحت سارٌة حتى ال
, لٌدت فى ,  411847دمحم سعٌد ابو المجد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 377

, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021, وفى تارٌخ  25149, برلم اٌداع ,  25/02/2016
 ص . 12:00:00 24/02/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  412054صبرى العسلى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  ادهم احمد - 378
, تم تجدٌد  29/12/2021, وفى تارٌخ  403, برلم اٌداع ,  05/01/2017فى , 

 ص . 12:00:00 04/01/2027الشركة واصبحت سارٌة حتى 
المكتب العربً للتصمٌمات واالستشارات الهندسٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 379

, وفى تارٌخ  2462, برلم اٌداع ,  07/09/1966, لٌدت فى ,  132062
 12:00:00 06/09/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  30/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  182189دمحم علً ابو العطا وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 380

, تم تجدٌد الشركة  30/12/2021, وفى تارٌخ  5850, برلم اٌداع ,  18/04/1996
 ص . 12:00:00 17/04/2026واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  270726رفٌك نعمه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 381
, تم تجدٌد الشركة  30/12/2021, وفى تارٌخ  916, برلم اٌداع ,  18/01/1992

 ص . 12:00:00 17/01/2027واصبحت سارٌة حتى 
علً موسى احمد نور وشركاه ) ورثة موسى احمد نور ( , شركة سبك لٌدها  - 382

, وفى تارٌخ  3839, برلم اٌداع ,  22/03/1994, لٌدت فى ,  281924برلم: , 
 12:00:00 21/03/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  30/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  335576 عالء وحسن وشرٌكهما , شركة سبك لٌدها برلم: , - 383

, تم تجدٌد الشركة  30/12/2021, وفى تارٌخ  21064, برلم اٌداع ,  22/11/2000
 ص . 12:00:00 21/11/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى  340844مكتبة كنوز عاطؾ دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 384
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, تم تجدٌد  30/12/2021تارٌخ , وفى  14471, برلم اٌداع ,  13/08/2001, 
 ص . 12:00:00 12/08/2021الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت  347527حسن محمود حسن محمود وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 385
, تم تجدٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  12703, برلم اٌداع ,  24/07/2002فى , 

 ص . 12:00:00 23/07/2022الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  353071مصطفً فتح هللا ابو زٌد وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 386
, تم تجدٌد  30/12/2021, وفى تارٌخ  7891, برلم اٌداع ,  12/05/2003فى , 

 ص . 12:00:00 11/05/2023الشركة واصبحت سارٌة حتى 
بدالمالن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها براٌت ستار لالنظمه المتكامله امٌر صبرى ع - 387

, وفى تارٌخ  21158, برلم اٌداع ,  08/11/2005, لٌدت فى ,  372622برلم: , 
 12:00:00 07/11/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  30/12/2021

 ص .
,  382153شركة سنتروٌد دمحم مرسى حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 388

, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  22877, برلم اٌداع ,  30/10/2006ى , لٌدت ف
 ص . 12:00:00 29/10/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  390202رشا وحٌد امٌن عبد الجواد وشركٌها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 389
, تم  30/12/2021, وفى تارٌخ  6979, برلم اٌداع ,  06/05/2010لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 05/05/2020تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  394234جون جورج روفائٌل وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 390

, تم تجدٌد الشركة  30/12/2021, وفى تارٌخ  17893, برلم اٌداع ,  27/12/2011
 ص . 12:00:00 26/12/2026واصبحت سارٌة حتى 

 

 

 

 

 

 


