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قيود أفراد

1 - عوض محمد اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8571 

ورقم قيد 434556    محل رئيسى  عن بلى استيشن فيماعدا ) خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمة ( موافقة امنية برقم 778 لسنة 2021, بجهة محافظة القاهرة 112 الحى السويسرى - الحى العاشر

2 - مصطفى اشرف مصطفى محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 8717 ورقم قيد 434559    محل رئيسى  عن بلي ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه رقم 723 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع الدويدار

3 - مصطفى عبدالتواب محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8777 ورقم قيد 434562    رئيسى آخر  عن تجارة الموبيلت وخدماتها, بجهة محافظة القاهرة 34 الحى 

السويسرى أ

4 - مصطفى عبدالتواب محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8777 ورقم قيد 434562    رئيسى آخر  عن تجارة الموبيلت وخدماتها, بجهة محافظة الجيزة امام مركز 

شرطه اطفيح

5 - محمد محمد ثروت عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9052 

ورقم قيد 434577    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعلفة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12 شارع ابراهيم 

عبدالرزاق عين شمس - محل

6 - اشرف دردير احمد محسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9060 

ورقم قيد 434578    محل رئيسى  عن تجارة الدواجن والبيض, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع سوهاج

7 - ساره سعيد عبده جمعه عوده تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9287 ورقم قيد 434596    محل رئيسى  عن مقاولت عامه- وتوريدات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 5 ش ميدان كوبرى القبه الدور2 شقه 3

8 - سامى عاطف عدلى زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9709 

ورقم قيد 434606    محل رئيسى  عن تنميه موارد بشريه )فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة( موافقة امنية لسنة2021, بجهة محافظة القاهرة 6 ش سنان البرج الول

9 - احمد فؤاد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9711 

ورقم قيد 434607    محل رئيسى  عن تسويق الكترونى ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة وبموافقة امنية رقم / 859 لسنة 2021, بجهة محافظة القاهرة 48 شارع الخليفة 

المامون منشية البكرى

10 - محمود حنفي محمود عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9893 ورقم قيد 434613    محل رئيسى  عن بلي ستشين فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 911 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة 21 مساكن الوقاف مشروع ناصر

11 - سيد محمد ابو العل السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 10294 

ورقم قيد 419354    رئيسى آخر  عن ورشة تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 4 شارع عفيفى عفت من شارع عين شمس

12 - السيد محمد خليل عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10385 

ورقم قيد 434638    محل رئيسى  عن خدمات ما بعد الطباعه ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

والمصاحف والنترنت والملبس العسكريه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة العقار 

رقم 4 حاره بخيت من شارع خالد بن الوليد عرب الجسر
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13 - ايمن بدر لبيب تواضرس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10474 

ورقم قيد 434641    محل رئيسى  عن خدمات طباعة فيما عدا الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت فيما عدا الحصول على التراخيص اللزمة - موافقة امنية رقم / 932 لسنة 

2021, بجهة محافظة القاهرة 15 شارع درويش حموده النعام
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فروع الفراد

1 - جيلنى للستيراد والتوريد  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   8496 ورقم قيد   408384  محل فرعى  

عن استيراد وتوريد العدد واللت واداوات اللحام  بجهة محافظة القاهرة 11 ش هاشم الحسامي

2 - يوسف محمد عبد الحكم عبد المحسن  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   8566 ورقم قيد   429567  

محل فرعى  عن قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القاهرة 10 عمائر الشمس اخر مصطفي النحاس محل 1

3 - وسام السيد السيد احمد باشه  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   8662 ورقم قيد   432999  محل فرعى  

عن ورشه ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع عيد عبدا من 

شارع عبدالعظيم

4 - احمد محروس احمد ابو العيون  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   8741 ورقم قيد   403477  محل 

فرعى  عن اكسسوار حريمى واستيراد وتصدير فيماعدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه19  بجهة محافظة 

القاهرة 2 شارع المل

5 - امير محمد العربي سليمان  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   8911 ورقم قيد   381464  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير)فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6والمجموعه 19 (  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

PARCEL 12-V-5 التجمع الول - ميفيدا

6 - سيد محمد عبد ا ابراهيم  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   8934 ورقم قيد   430808  محل فرعى  

عن توريدات عموميه ) دون مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( وتجاره كاميرات 

) دون اللسيلكيه(  بجهة محافظة القاهرة 4 طومانباى برج سماح ميدان ابن سندر الدور الدارى

7 - وفاء يحيي احمد عبدالبر  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   8897 ورقم قيد   434570  محل فرعى  عن 

مقاولت مبانى واستصلح اراضى  بجهة محافظة الجيزة اصبح / 16 ش الزهار من ش ترسا طالبيه الدور الول 

فوق الرضي

8 - وفاء يحيي احمد عبدالبر  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   8897 ورقم قيد   434570  محل فرعى  عن 

مقاولت مبانى واستصلح اراضى  بجهة محافظة القاهرة 7 ش ذهبيه متفرع من ش عمر بنعبدالعزيز

9 - محمد محروس محمد السعودى اباظه  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   8967 ورقم قيد   434571  

محل فرعى  عن كافيه ومطعم  بجهة محافظة الجيزة رقم5 بمنطقة وصلة دهشور ناصية مخرج الممشى السياحى -

الشيخ زايد

10 - محمد محروس محمد السعودى اباظه  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   8967 ورقم قيد   434571  

Point الدور الول مول F1-008 محل فرعى  عن كافيه ومطعم  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/  محل

90  قطعه 36 بمنطقة المستثمرين الجنوبيه

11 - ميخائيل صبحى ميخائيل  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   9040 ورقم قيد   411888  محل فرعى  

عن توريد الدوات الكتابيه والمكتبيه والمطبوعات  بجهة محافظة القاهرة 40 شارع الجد - باب الشعرية شقة رقم ) 2 

( بالدور الول فوق الرضي

12 - ايمن بخيت حنا عطيه  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   9100 ورقم قيد   414010  محل فرعى  عن 

تجاره مفروشات  بجهة محافظة القاهرة 105 شارع مصطفي النحاس قسم اول مدينة نصر

13 - على محمد طلبه عبد االموجود  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   9462 ورقم قيد   419933  محل 

فرعى  عن مخبز نصف الى  بجهة محافظة القاهرة 185 ش عياد واصف - احمد عصمت

14 - احمد خلف عبدالبارى حسن  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   9562 ورقم قيد   327365  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / تشكيل وتشغيل المعادن  بجهة محافظة القاهرة 13 درب سماكة - السبتية

15 - اشرف موريس وهيب عازر  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   9507 ورقم قيد   434599  محل 

فرعى  عن تجاره بيض  بجهة محافظة سوهاج سوهاج - سوهاج - 21 شارع الزهراء من شارع المخبز اللى 

بسوهاج - بملك / سمير بخيت سعيد عبد ا

16 - اشرف موريس وهيب عازر  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   9507 ورقم قيد   434599  محل 

فرعى  عن تجاره بيض  بجهة محافظة القاهرة المطريه -18 شارع عمر المختار -ملك /عمر حامد سعيد

17 - سامى سعيد جاد عبده  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   9796 ورقم قيد   402856  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط  بيع ادوات كهربائيه  بجهة محافظة القاهرة 63ش هارون الرشيد
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18 - مرفت ابراهيم الدسوقى عبد الفتاح  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   9770 ورقم قيد   432151  محل 

فرعى  عن بيع نظارات شمسيه  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 45 شارع عثمان ابن عفان

19 - هدى السيد على السيد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   9923 ورقم قيد   434392  محل فرعى  عن 

تجارة الملبس فيماعدا الملبس العسكرية واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة 18 شارع شبرا - محل رقم 5

20 - أندرو إدوارد عطا بسطوروس  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   10123 ورقم قيد   431049  محل 

فرعى  عن تجارة وتصنيع الثاث  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 9 شارع جمال عبد الناصر دور 6/5 

منشية السد العالي

21 - مؤسسة اسلم خويطر للمقاولت العامة والتوريدات  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   10229 ورقم قيد   

434632  محل فرعى  عن مقاولت عامة وتوريدات 0  بجهة محافظة شمال سيناء ش ابوبكر الصديق بملك / احمد 

عبدالسلم خويطر - العريش -

22 - مؤسسة اسلم خويطر للمقاولت العامة والتوريدات  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   10229 ورقم قيد   

434632  محل فرعى  عن مقاولت عامة وتوريدات 0  بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - )26( ش مصطفى 

النحاس بملك / عبدالسلم احمد عبدالسلم خويطر

23 - بسام سامى عبدالمجيد محمد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   10241 ورقم قيد   434634  محل 

فرعى  عن مكتب انشاءات ومقاولت عمومية متكاملة  بجهة محافظة القصر تعديل عنوان النشاط ليصبح ش احمد 

عصمت ملك حكيم محمد مسعود

24 - بسام سامى عبدالمجيد محمد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   10241 ورقم قيد   434634  محل 

فرعى  عن مكتب انشاءات ومقاولت عمومية متكاملة  بجهة محافظة القاهرة مصر الجديدة - 13 شارع صلح سالم - 

عمارات العبور - الدور الثامن - شقة رقم 5

25 - ندي محمد كامل عثمان القوصي  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   10671 ورقم قيد   373275  محل 

فرعى  عن بيع ادوات المائدة  بجهة محافظة القاهرة وحدة 109 الدور الول - المرحلة الولة  ستى ستارز

26 - محمود على عبده البربير  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   10547 ورقم قيد   434643  محل فرعى  

عن مقر ادارى لنشاط المقاولت الحكوميه وتوريد الثاث  بجهة محافظة دمياط السياله شارع السكاكيني بملك / حسن 

علي عبده البربير -

27 - محمود على عبده البربير  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   10547 ورقم قيد   434643  محل فرعى  

عن مقر ادارى لنشاط المقاولت الحكوميه وتوريد الثاث  بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - قطعة رقم 10 بلوك 39 

المنطقه الولى - 16 ش محمود شلتوت امتداد ش الطيران
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قيود الشركات

1 - مصطفي صالح عبد الحليم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    8567 ورقم قيد  434555    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات ) فيما عدا مجالت الدعايه 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( والتصدير  بجهة محافظة القاهرة شقه 26 ب 18 ق 6 - 

حي الواحه

2 - محمد حمدي عبد الغفار وشريكه اسلم حمدي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    8618 ورقم قيد  434557    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) 

دون مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 2أ شارع 

الحريه من شارع الجامعه الجديده- شارع الميثاق - زهراء

3 - احمد مجدي احمد علي وشركاه شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

8675 ورقم قيد  434558    مركز عام  عن القيام باعمال بناء متكامله مقاولت عموميه وتوريدات واعمال 

تكريك واعمال نهريه وطرق وكباري وتسويق عقاري واستثمار عقاري واعمال شبكات مياه وصرف صحي  

بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 7 الدور التاسع - عماره رقم 6 عمارات العبور - صلح سالم

4 - سلوي اسامه وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    8757 

ورقم قيد  434560    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع غرناطه

5 - ساميه علي محمد وشركائها شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

8839 ورقم قيد  434564    مركز عام  عن بيع فلتر المياه واجهزه تقنيه وترشيح المياه وقطع غيارها 

واجزاؤها ومستلزماتهاوتوريدات عموميه شامله 0 فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته 

ودون توريد العماله  بجهة محافظة القاهرة 41 شارع سوزان مبارك

6 - بيشوي نبيل وشركاه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    8847 

ورقم قيد  434565    مركز عام  عن مقاولت عموميه وانشاء وصيانه ورفع كفاءه وتاهيل حمامات السباحه ) 

توريدات عموميه ( فيما عدا مجالت الدعايه والعلن  بجهة محافظة القاهرة 12 ش محمد صبري منصور

7 - اشرف حسن محمد فوزى وشركاه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    8872 ورقم قيد  434567    مركز عام  عن تحميص وطحن وتعبئة البن وتوزيعه وبيعه وتجهيز 

وبيع المشروبات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 الكائن بالدور الرضى بالعقار رقم 29 شارع فهمى الخولى 

متفرع من شارع طومانباى

8 - وائل جاد سلمه وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

8878 ورقم قيد  434568    مركز عام  عن كافيه ومطعم وبلى ستيشن ) فيماعدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 940 لسنة 2021  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع 

اسماعيل كمال من شارع فريد سميكه

9 - شركه فرانكو للصباغ وسيم جورج فرنسيس حنا وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-05-2022 برقم ايداع    9012 ورقم قيد  434572    مركز عام  عن تجاره الصباغ والمواد الكيماويه  

بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 بالدور الرضي بتاعقار 23 شارع كلوت بك

10 - مصطفى الحفناوى وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

9062 ورقم قيد  434579    مركز عام  عن استيراد المكونات الكهربائية واللكترونية والميكانيكية والتصدير 

والتوكيلت دون مجالت الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة  بجهة محافظة القاهرة 6 شارع الليث ابن 

سعد ألدور الرضى شقة

11 - ايمن فاروق عبدالفتاح سلمه وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    9064 ورقم قيد  434580    مركز عام  عن تاسيس وتجهيز وادارة وتطوير وخدمات وتوريدات 

المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة 26 أ ش خضر التوني - محطة مترو وانفاق استاد القاهرة

12 - محمد الصوفى محمود وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

9070 ورقم قيد  434581    مركز عام  عن صناعة وتجارة الحذية بكافة انواعها  بجهة محافظة القاهرة 6 

و 8 شارع بهاء الدين درب المحكمة
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13 - اميل خليل وهبه خليل وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

9076 ورقم قيد  434582    مركز عام  عن التصدير  بجهة محافظة القاهرة 47 ش عبدالحكيم من شارع 

الزهراء

14 - مينا وعمرو شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9095 ورقم قيد  

434583    مركز عام  عن تسويق عقاري  بجهة محافظة القاهرة بلوك 1 عماره 9 حي الواحه

15 - احمد صبحى شمروخ اسماعيل وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    9138 ورقم قيد  434587    مركز عام  عن توريدات عمومية فيماعدا ) مجالت الدعاية 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع وهدان - قسم اول مدينة 

نصر

16 - عمرو عبد النبي خليل وشريكة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

9144 ورقم قيد  434588    مركز عام  عن تنظيم الحفلت والرحلت وتصويرها ) فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية 

رقم 991 لسنة 2021  بجهة محافظة القاهرة 16 ش احمد النشار - عرب الطوايلة

17 - اسامة سعد وشريكه ) المحترفون للمقاولت ( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    9219 ورقم قيد  434589    مركز عام  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية 

) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة 19 ش 

جاد الحق

18 - مصطفي احمد وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

9263 ورقم قيد  434592    مركز عام  عن كافتيريا  بجهة محافظة القاهرة محل رقم )11( بمساحه )15(م2 

اسفل كوبري التحاديه

19 - محمد على محمد على جابر وشركاؤها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    9268 ورقم قيد  434593    مركز عام  عن التجار فى الكسسوارات والهدايا  بجهة محافظة 

القاهرة 14 شارع سراى الزبكية الدور الخامس شقة رقم 27 حجرة رقم 5

20 - عادل محمد فكرى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

9452 ورقم قيد  434597    مركز عام  عن نشر وتوزيع الكتب ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 960 لسنة 

2021  بجهة محافظة القاهرة 6 مربع 1177 - شقة رقم 1 -  مساكن شيراتون

21 - اسماعيل علي مخيمر وشريكه شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    9549 ورقم قيد  434600    مركز عام  عن استصلح واستزراع وتنميه الراضي الزراعيه 

والصحروايه وتنميه الثروه الحيوانيه والسمكيه والدواجن والمقاولت المتكامله وتوريدات عموميه في المنتجات 

الصناعيه والزراعيه عدا مجالت الكمبيوتر ومستلزماته دون توريد العماله  بجهة محافظة القاهرة ش حافظ 

رمضان ابراج العمار بلزا  أ وحده 9

22 - منجد النجاح اولد / عمر عبد الرحمن على شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    9569 ورقم قيد  434601    مركز عام  عن منجد الى كامل  بجهة محافظة القاهرة 112 شارع 

عبد العظيم مسعود من الجمعيه الزراعيه من عين شمس

23 - فاتن عبد الفتاحمحمد يوسف وشركائها شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    9574 ورقم قيد  434602    مركز عام  عن ادارة وتشغيل وانشاء المدارس الخاصة فيما عدا 

المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع حافظ بك

24 - عبدالباسط خلف سيد وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

9756 ورقم قيد  434609    مركز عام  عن تجارة البقالة والمنتجات الغذائية والبذور  بجهة محافظة القاهرة 

عمارة 2083 نموذج د مشروع زهراء مدينة نصر
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25 - اشرف محمد وشركاة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

9797 ورقم قيد  434610    مركز عام  عن استصلح وزراعة الراضى الزراعية - ايجار وتاجير 

الراضى الزراعية - الستثمار الزراعى والحيوانى والسمكى - تسويق وتجميد فيما عدا التصنيع للمنتجات 

الزراعية والسمكية بكافة اشكالها وتجارة البذور والشتلت والسمده والعلف وتصدير وتجارة المنتجات 

الزراعية والحيوانية والسمكية بكافة انواعها  بجهة محافظة القاهرة 29 شارع البطراوى

26 - شركه بسام ابو السعود وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    9817 ورقم قيد  434611    مركز عام  عن تقيم وتسعير السيارات  بجهة محافظة القاهرة 20 ش 

طومان باي الزيتون

27 - محمد عادل عبدالرحمن وشركاؤة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    9885 ورقم قيد  434612    مركز عام  عن تسويق عقاري  بجهة محافظة القاهرة عقار 1 بلوك 35 

المنطقة التاسعة

28 - شركة محمد نادى وشريكته شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

9921 ورقم قيد  434614    مركز عام  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة 1 ش محمد على من ش 

احمد بسيونى

29 - محمد الدسوقى ابراهيم وشركائه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

9943 ورقم قيد  434617    مركز عام  عن تجارة العاب الطفال والملبس والهدايا والدوات المكتبية 

ومستحضرات التجميل والتوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 29 شارع على عامر - مكرم عبيد

30 - الء محمود محمد معوض وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    9968 ورقم قيد  434619    مركز عام  عن بيع وتسويق الملبس الجاهزة  بجهة محافظة القاهرة 6 

ش امين الخولى - الدور الرابع شقة 8

31 - اسماء رفعت وشركائها شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

10010 ورقم قيد  434625    مركز عام  عن شراء وبيع وتوريد وتركيب النظمة المنية فيما عدا ) 

الكاميرات اللسلكيه والمن والحراسة (  بجهة محافظة القاهرة 21 أ عمارات العبور شارع صلح سالم

32 - عبدا سعيد عبدا محمد وشريكه شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    10062 ورقم قيد  434626    مركز عام  عن تصوير مستندات ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت ( موافقة امنية 845 لسنة 2021  بجهة محافظة القاهرة 38 ش جمال 

الدين دويدار - قسم مدينة نصر

33 - منه محمد يونس وشركاها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

10130 ورقم قيد  434628    مركز عام  عن بيع وتوزيع جميع مستحضرات التجميل ولوزامها والقمشه 

الخام والبورسلن والعبوات الزجاجيه وما يستجد في حدود الشركه  بجهة محافظة القاهرة 15 ش الصواف 

بلوك6 المنطقه العاشره

34 - مينا محروس وشريكه فادى أشرف شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    10150 ورقم قيد  434630    مركز عام  عن كوافير حريمى  بجهة محافظة القاهرة 56 شارع 

محمد كامل حسين

35 - بولس بطرس وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

10230 ورقم قيد  434633    مركز عام  عن التجارة والتسويق والتوريدات العمومية الداخلية والخارجية 

للعشاب ومستحضرات التجميل والزيوت العطرية والمكملت الغذائية والتصنيع لدى الغير فى كل ما سبق  

بجهة محافظة القاهرة شقة )11( العقار رقم )2( شارع الزيتون - حدائق الزيتون

36 - عزيز امين جرجس وشركاة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

10260 ورقم قيد  434635    مركز عام  عن كوافير للسيدات  بجهة محافظة القاهرة 6 شارع على الليثى 

ارض الجولف
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37 - محسن حجازى على السيد وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    10296 ورقم قيد  434636    مركز عام  عن تقييم الصول والضمانات العقارية ) اراضى ومبانى ( 

وتقييم اللت والمعدات والترجمة المتخصصة فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية باصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القاهرة 7 عمارات 

التوفيقية بلوك 18 منطقة 11اخر شارع مصطفى النحاس

38 - الجمعية التعاونية النتاجية للتشييد والتعمير ريادة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    10406 ورقم قيد  434639    مركز عام  عن تنفيذ كافة اعمال المقاولت 

المتعلقة بانشاء الموانى والمطارات والمبانى السكنية والمستشفيات والنوادى والملعب وغيرها بكافة مرافقها 

ولوازمها واعمال الهدم والتنكيس   الحصول على الراضى وتمهيدها وترفيها واقامة المبانى والمدن عليها وتنفيذ 

كافة العمال الخاصة بتخطيط وتنفيذ المدن والقرى السياحية والمجتمعات العمرانية   القيام بجميع اعمال الشغال 

العامة من تكسيات الترع والمصارف واعمال التطهير المختلفة وخلفة الدخول فى المناقصات والممارسات 

والمزايدات التى تطرحها المصالح الحكومية وقطاع العمال العام والقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص 

فى كافة الغراض للجمعية   انشاء ورصف الطرق والقيام بجميع اعمال الحفر والردم والتسوية وتكسير الدبش 

وجميع العمال المتكاملة من مبانى ومنشات معدنية ) هناجر واسوار ومخازن وبيوت الخ ( وخلفة والقيام 

بجميع اعمال التوريدات بمجال الطرق والتشييد والبناء   القيام بجميع اعمال انشاء محطات وشبكات المياه 

والصرف الصحى والغاز الطبيعى والوقود   القيام بانتاج جميع مواد البناء من بلط وانترلوك وطوب وبردورة 

وخلفة   الحصول على مستلزمات النتاج والخامات والسلع والمعدات واللت اللزمة لنشاط الجمعية من 

الداخل وتوريد جميع العمال الكهروميكانيكية واللكترونية وشبكات التصال والمراقبة المختلفة واعمال الطاقة 

الشمسية والطاقات المتجددة بكافة انواعها وانظمة البيوت والمدن الذكية اعمال الشحن والتخليص الجمركى 

الخاص بمجال عمل الجمعية - القيام باعمال الستشارات الهندسية والفنية والرسم والتصميمات الهندسية فى 

جميع المجالت النشائية والمعمارية والكهربائية واللكترونية وغيرها - تنفيذ كافة العمال المتعلقة بشئون 

حماية وتنمية البيئة وتجميل المدن - اعمال الصلح والصيانة الميكانيكية والكهربائية واللكترونية التى تتعلق 

بنشاط الجمعية وتوريد قطع الغيار لها  بجهة محافظة القاهرة شارع ابراهيم ناجى - ق 22 - بلوك 37 - المنطقة 

العاشرة

39 - الشيماء احمد حسن حلمى وشركائها شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    10501 ورقم قيد  434642    مركز عام  عن انشاء وادارة المراكز الرياضية والمتخصصة فى 

اللياقة البدنية وبناء  العضلت والتخسيس  بجهة محافظة القاهرة 14 ش محمد كريم قطعه 8 بلوك 401 المنطقة 

السادسة

40 - ورثة فؤاد سيد احمد سالم ) علء فؤاد سيد احمد سالم وشركاة ( شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت 

فى   31-05-2022 برقم ايداع    10665 ورقم قيد  434645    مركز عام  عن تجارة الشنط والتوريدات 

العمومية ) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ودون توريد العمالة (  بجهة محافظة 

القاهرة 22 شارع كلوت بك
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فروع الشركات

1 - أحمد محمد يسري   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    8612 ورقم قيد   422235   فرعى  عن    

بيع اثاث وتوريدات عموميه عدا مجالت الدعايه والعلن  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 فوق الرضي بالعقار 

44 قطعة 1 بلوك 40 - المنطقة السادسه

2 - الف ليلة تيجان   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    8612 ورقم قيد   422235   فرعى  عن    بيع 

اثاث وتوريدات عموميه عدا مجالت الدعايه والعلن  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 فوق الرضي بالعقار 44 

قطعة 1 بلوك 40 - المنطقة السادسه

3 - البنك الهلي المصري   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    8712 ورقم قيد   1   فرعى  عن مزاولة 

جميع العمال المصرفية  بجهة محافظة القاهرة العاصمة الدارية الكائن بالقطعة رقم A1-26  الحي المالي - 

منطقة البنوك - العاصمة الدارية

4 - مدحت رحمى عبد ا وشركاه   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    8722 ورقم قيد   364753   

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العموميه والكهربائيه والمقاولت الكهربائيه )فيما عدا مجلت 

الدعايه والعلن والكبيوتر(  بجهة محافظة القاهرة محل رقم )3( بالعقار )16( شارع زكريا احمد

5 - جمال لويس عبد الملك وشركاه   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    8696 ورقم قيد   423306   

فرعى  عن تجاره المواد الغذائيه والحلوى الجافه والمنظفات والدوات المنزليه واللحوم والخضروات المجمده 

والمياه المعدنيه والغازيه واليس كريم وادوات التجميل والروائح وغيرها بالجمله والتجزئه بسعر الجمله  بجهة 

محافظة القاهرة اضافة محلين رقمي ) 10( , ) 11 ( بالعقار رقم ) 10 ( بشارع اسماعيل رمزى

6 - دلتا للنظمه الهندسيه محمد بدر الدين وشركاه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    8787 ورقم قيد   

256082   فرعى  عن القيام باعمال الستيراد والتصدير والوكالة التجارية واعمال التوريدات والمقاولت 

والستشارات والدراسات الفنية واعمال انظمة التصالت السلكية واللسلكية ومستلزماتها وانظمة نقل وتخزين 

المعلومات واجهزة القياس وانظمة المن اللكترونية وانظمة البوابات والمعدات والسيور اللكترونية والكهربائية 

والهيدروليكية وانشاء مراكز صيانة للنظمة التى تتعامل فيها دون مجالت الكمبيوتر ومستلزماته ونشاط تصنيع 

لوحات الكهرباء  بجهة محافظة القاهرة قطعة الرض رقم 21ص3 بمنطقة الخدمات الصناعية و التجارية

7 - محمد لطفى مصطفى وشركاه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    8883 ورقم قيد   328567   

فرعى  عن تعديل غرض الشركه باضافه تصنيع منتجات الوميتال )باب  شباك   قواطيع  بروز   واجهات  ( 

ليصبح بعد التعديل تصنيع منتجات الوميتال )باب  شباك   قواطيع  بروز   واجهات  ( القيام باعمال التصميمات 

الهندسيه وتنفيذ اعمال المقاولت وما يتعلق بذلك من اعمال تصنيع وتجميع وانشاء او ترميم او صيانه بيع وتوريد 

الكسسوارات الخاصه بالبواب والشبابيك ومستلزمات الوجهات من سيلكون واللواصق بانواعها وشيتات واعواد 

ومواسير الحديد واللمونيوم وكل ما يلزم مجال الوجهات والبواب والشبابيك و الستيراد والتصدير فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة القاهرة مساكن شيراتون حي الملتقي العربي طريق 

المطار امتداد طريق النصر عمارة 40أ الدور الول الشقة رقم 102-101

8 - شركة الهندسية الحديثة modern engineering شركه الهندسيه الحديثه ناصر محمد حسن وشركاه   

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    8881 ورقم قيد   399203   فرعى  عن مقاولت وشدات معدنية  

بجهة محافظة القاهرة 5 حارة محمد محمود متفرع من ش الزعيم غاندى

9 - شفيق محمد شفيق وشركاه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    8849 ورقم قيد   434566   فرعى  

عن مكتب اعمال المقاولت  بجهة محافظة الجيزة 44 منطقة الشيخ زايد متوسط السكان بنك السكان والتعمير 

شقة 3

10 - شفيق محمد شفيق وشركاه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    8849 ورقم قيد   434566   

فرعى  عن مكتب اعمال المقاولت  بجهة محافظة القاهرة الشقه رقم 1 بالعقار رقم ق/83 الدفاع الوطنى 

المستثمرين الجنوبيين

11 - محمد عبدالباقى وشريكه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    8957 ورقم قيد   397464   فرعى  

عن أضافة نشاط/ تصنيع اللمبات والكشافات الليد  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 100 منطقة الصناعات 

الكهربائية و الهندسية بالمنطقة الصناعية - التجمع الثالث
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12 - بناء للمقاولت والتوريدات العموميه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    8957 ورقم قيد   

397464   فرعى  عن أضافة نشاط/ تصنيع اللمبات والكشافات الليد  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 100 

منطقة الصناعات الكهربائية و الهندسية بالمنطقة الصناعية - التجمع الثالث

13 - عماد عبد الدايم و شركاه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9108 ورقم قيد   323891   فرعى  

عن  تجارة و تصنيع و تصدير الغزل  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع حافظ اسماعيل متفرع من شارع الشركة - 

البركة

14 - شركه السراء للغزل   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9108 ورقم قيد   323891   فرعى  

عن  تجارة و تصنيع و تصدير الغزل  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع حافظ اسماعيل متفرع من شارع الشركة - 

البركة

15 - رائف عبدا وشريكه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9133 ورقم قيد   337848   فرعى  

عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة 32 العقار 44 مجموعة 62 قسم مدينتي

16 - الفرعونيه للستيراد والتصدير   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9133 ورقم قيد   337848   

فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة 32 العقار 44 مجموعة 62 قسم 

مدينتي

17 - رائف عبدا وشريكه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9135 ورقم قيد   337848   فرعى  

عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 79 مجموعة 10 قسم مدينتي

18 - الفرعونيه للستيراد والتصدير   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9135 ورقم قيد   337848   

فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 79 مجموعة 10 قسم 

مدينتي

19 - محمد حسين ابراهيم وشركاه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9171 ورقم قيد   341162   

فرعى  عن بيع سلك واير  بجهة محافظة القاهرة 39 شارع المطبعة الهلية - بولق ابو العل

20 - حسن عمرو يوسف زهران و شركاه   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    9236 ورقم قيد   

249218   فرعى  عن تصدير وتوكيلت وتشغيل معادن ومعالجتها  بجهة محافظة القاهرة ك 18 - ارض عماد 

نصر شاى العروسة سابقا - حاليا شارع نصر عبد الوهاب - مدينة السلم

21 - الشركه المصريه اللمانيه للصناعات الهندسيه   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    9236 ورقم قيد   

249218   فرعى  عن تصدير وتوكيلت وتشغيل معادن ومعالجتها  بجهة محافظة القاهرة ك 18 - ارض عماد 

نصر شاى العروسة سابقا - حاليا شارع نصر عبد الوهاب - مدينة السلم

22 - زكريا نادر عبيد وشريكته   قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    9230 ورقم قيد   388048   

فرعى  عن   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تصنيع وتركيب وتجميع القواطع الخشبية ومستلزماتها 

وتوريد وتركيب الرخام الصناعى  بجهة محافظة القاهرة 3 حوض ملقة الفول - امام كوبرى سماحة - زمام البركة 

- دائرة قسم المرج

23 - احمد ممدوح النمر وشركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    9446 ورقم قيد   412990   

فرعى  عن مقاولت عامه وتوريدات مواد بناء  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1بالعقار 2045 شارع بركات 

المعراج

24 - تايجر للمقاولت العامة والتوريدات ) Tiger Contracting & Supplies company (   قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    9446 ورقم قيد   412990   فرعى  عن مقاولت عامه وتوريدات مواد بناء  

بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1بالعقار 2045 شارع بركات المعراج

25 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    9420 ورقم قيد   

434047   فرعى  عن تجاره الملبس دون الملبس العسكريه  بجهة محافظة القاهرة 48 أ شارع جسر السويس 

- الف مسكن

26 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    9422 ورقم قيد   

434047   فرعى  عن تجاره الملبس دون الملبس العسكريه  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع سيد سويلم من 

شارع الفيوم
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27 - ضحي فاضل وشريكتها   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    9392 ورقم قيد   434575   فرعى  

عن اصبح النشاط/توريد وتجارة الدويه البشريه والبيطريه والمطهرات والمنظفات واضافات العلف وخاماتها 

والمصال واللقاحات البيطريه والسمده والمخصبات الزراعيه والبذور والكيماويات و المستحضرات البيطريه 

والمستلزمات الطبيه والبيطريه ومستلزمات المعامل ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والجهزه الطبيه 

والمبيدات الحشريه ومبيدات الفات الزراعيه وتصنيع كل ما سبق لدى الغير والستيراد والتصدير  بجهة محافظة 

الجيزة اصبح ش صلح عبد العزيز - الهرم -

28 - ضحي فاضل وشريكتها   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    9392 ورقم قيد   434575   فرعى  

عن اصبح النشاط/توريد وتجارة الدويه البشريه والبيطريه والمطهرات والمنظفات واضافات العلف وخاماتها 

والمصال واللقاحات البيطريه والسمده والمخصبات الزراعيه والبذور والكيماويات و المستحضرات البيطريه 

والمستلزمات الطبيه والبيطريه ومستلزمات المعامل ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والجهزه الطبيه 

والمبيدات الحشريه ومبيدات الفات الزراعيه وتصنيع كل ما سبق لدى الغير والستيراد والتصدير  بجهة محافظة 

القاهرة 2 قطعه 4 منطقه الستثمار

29 - البنك الهلي المصري   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    9509 ورقم قيد   1   فرعى  عن 

يستبدل بنص الماده 3 بند )ز( من النظام الساسى للبنك الهلى المصرى الى مباشره اعمال المشتقات الماليه 

بغرض تأمين البنك وعملئه مثل مخاطر تقلبات اسعار الصرف واسعار الفائده وكافه انواع السلع وذلك وفقا 

للقواعد والشروط والجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى  بجهة محافظة القاهرة الوحدتين رقمي 2-1 

بمول النصر بوليفار - نادى السكة الحديد الرياضي

30 - الياس ابراهيم الياس وشريكه   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    9471 ورقم قيد   378549   

فرعى  عن معرض ومركز خدمة وصيانه  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع مراد بك

31 - نيو ستار   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    9471 ورقم قيد   378549   فرعى  عن معرض 

ومركز خدمة وصيانه  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع مراد بك

32 - الياس ابراهيم الياس وشريكه   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    9473 ورقم قيد   378549   

فرعى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وتوزيع وتوريد المواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة حى الملتقي 

العربي بالماظة - سيتي سينتر الماظة

33 - نيو ستار   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    9473 ورقم قيد   378549   فرعى  عن استيراد 

وتصدير وتوكيلت تجارية وتوزيع وتوريد المواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة حى الملتقي العربي بالماظة - 

سيتي سينتر الماظة

34 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه   قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    9687 ورقم قيد   279850   فرعى  عن التوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( والستيراد والتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجارية والصناعية والتوريدات الغذائية - توريد اجهزة النذار 

والطفاء ومكافحة الحريق وتشغيل المعادن والجلود والمشغولت النسيجية - تشغيل وصناعه الحذية - الغزل 

والنسيج والكرد والتنسيل تجارة وبيع المستلزمات العسكرية لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة بمنافذ البيع 

المخصصة لذلك - صناعه ملبس جاهزة متنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية - صناعه اغطية الرأس 

المتنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية ) كابات وطواقى وعمائم (  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى 

الكائن بالدور الرضى بالعقار 13 شارع محمد الفيومى من شارع الربعين منشية السد العالى

54 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10226 ورقم قيد   259346   

فرعى  عن  بيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / رقم 4 

ش احمد الدهم
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35 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه   قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    9689 ورقم قيد   279850   فرعى  عن التوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( والستيراد والتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجارية والصناعية والتوريدات الغذائية - توريد اجهزة النذار 

والطفاء ومكافحة الحريق وتشغيل المعادن والجلود والمشغولت النسيجية - تشغيل وصناعه الحذية - الغزل 

والنسيج والكرد والتنسيل تجارة وبيع المستلزمات العسكرية لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة بمنافذ البيع 

المخصصة لذلك - صناعه ملبس جاهزة متنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية - صناعه اغطية الرأس 

المتنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية ) كابات وطواقى وعمائم (  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى لة 

عدد 2 باب والكائن على قطعة الرض رقم 16 شارع ابراهيم العسكرى من  ش كمال حجاب  منشية السد العالى

36 - محمد صبحي عبد الحميد وشريكه   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    9653 ورقم قيد   434508   

فرعى  عن تجاره وتوريد اجهزة التليفون المحمول وقطع غيارها واكسسوارها  بجهة محافظة القاهرة محل رقم ) 

2د ( السوق القديم - الرحاب

37 - محمد احمد وعماد عبد العظيم وشريكهم   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    9833 ورقم قيد   

359591   فرعى  عن توريدات وتوكيلت ومقاولت كهروميكانيكية واستيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 

من المجموعة 6 والمجموعة 19 ( وتوكيلت تجارية فيما عدا الكمبيوتر ومجلتة والدعاية والعلن  بجهة 

محافظة القاهرة المصنع الكائن فى المنطقة الصناعية الولى - قطعة رقم 154

38 - الينكو   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    9833 ورقم قيد   359591   فرعى  عن توريدات 

وتوكيلت ومقاولت كهروميكانيكية واستيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 ( 

وتوكيلت تجارية فيما عدا الكمبيوتر ومجلتة والدعاية والعلن  بجهة محافظة القاهرة المصنع الكائن فى 

المنطقة الصناعية الولى - قطعة رقم 154

39 - فرج ا فايز فرج ا ونادى جاد حنا جاد   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    9990 ورقم قيد   

404240   فرعى  عن القيام باعمال التجميل وتجاره كافه ادارات التجميل  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع 

للشركة بالعنوان / المحل التجارى رقم ) B1-10+B1-11( الكائن بالدور الول - المول التجارى ) 

Terrace-B( منطقة خدمات )1( منطقة توسعات الحي الثالث شرق

40 - شركة حمدى فتحى عبد الموجود وشريكه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    10019 ورقم قيد   

432307   فرعى  عن )بيع - شراء- استبدال( السيارات ولحساب الغير  بجهة محافظة القاهرة الوحدة الدارية 

رقم 1 بالعقار رقم 3089 بشارع مرحلة 4 زهراء مدينة نصر

41 - احمد ممدوح وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    9998 ورقم قيد   432353   فرعى  

عن تسويق وتجاره الطارات والبطاريات والجنوط واكسسوار وكماليات السيارات والتوريدات العموميه في نفس 

المجال و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتمثيل 

الشركات الجنبيه والمحليه وللشركه الحق في اقامه وتشغيل مراكز خدمه وصيانه السيارات ويجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات الخري و التي تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في هذه الشركات وتشتريها و تلحقها بها وذلك وفقا لحكام القانون 

واللئحه الت نفيذيه  بجهة محافظة الجيزة غرفه بالمنافع بشقه رقم 5 الدور الثالث بعد الرضي عماره 88 ش 

الملك فيصل بعد تقاطع المريوطيه الهرم

42 - احمد ممدوح وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    9998 ورقم قيد   432353   فرعى  

عن تسويق وتجاره الطارات والبطاريات والجنوط واكسسوار وكماليات السيارات والتوريدات العموميه في نفس 

المجال و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتمثيل 

الشركات الجنبيه والمحليه وللشركه الحق في اقامه وتشغيل مراكز خدمه وصيانه السيارات ويجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات الخري و التي تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في هذه الشركات وتشتريها و تلحقها بها وذلك وفقا لحكام القانون 

واللئحه الت نفيذيه  بجهة محافظة القاهرة بمحطه شل اوت شينزو ابي اتجاه القادم من الوفاء والمل الي طريق 

السويس
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43 - الشركه العالميه للتنميه والتجاره   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    9998 ورقم قيد   432353   

فرعى  عن تسويق وتجاره الطارات والبطاريات والجنوط واكسسوار وكماليات السيارات والتوريدات العموميه 

في نفس المجال و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

وتمثيل الشركات الجنبيه والمحليه وللشركه الحق في اقامه وتشغيل مراكز خدمه وصيانه السيارات ويجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات الخري و التي تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في هذه الشركات وتشتريها و تلحقها بها وذلك وفقا لحكام 

القانون واللئحه الت نفيذيه  بجهة محافظة الجيزة غرفه بالمنافع بشقه رقم 5 الدور الثالث بعد الرضي عماره 88 

ش الملك فيصل بعد تقاطع المريوطيه الهرم

44 - الشركه العالميه للتنميه والتجاره   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    9998 ورقم قيد   432353   

فرعى  عن تسويق وتجاره الطارات والبطاريات والجنوط واكسسوار وكماليات السيارات والتوريدات العموميه 

في نفس المجال و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

وتمثيل الشركات الجنبيه والمحليه وللشركه الحق في اقامه وتشغيل مراكز خدمه وصيانه السيارات ويجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات الخري و التي تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في هذه الشركات وتشتريها و تلحقها بها وذلك وفقا لحكام 

القانون واللئحه الت نفيذيه  بجهة محافظة القاهرة بمحطه شل اوت شينزو ابي اتجاه القادم من الوفاء والمل الي 

طريق السويس

45 - محمد عمر علي حسن وشريكه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    9999 ورقم قيد   434620   

فرعى  عن  تجارة وتوزيع الدويه البشريه والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل 

والغذيه الطبيه والدويه والمستحضرات البيطريه وتصنيعها لدى الغير واخذ التوكيلت التجاريه وتجارة وتعبئة 

وتوزيع المواد الغذائيه والكيماويات والمنظفات والمطهرات والمبيدات الحشريه وتصنيعها لدى الغير وتجارة 

وتعبئة وتوزيع المنتجات الورقيه والمناديل الورقيه وحفاضات الطفال وكبار السن وتصنيعها لدى الغير و 

التوريدات العامه والتجاره والتوزيع والتصدير )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(  بجهة 

محافظة القليوبية ش مجمع المحاكم- بملك// عمر علي حسن

46 - محمد عمر علي حسن وشريكه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    9999 ورقم قيد   434620   

فرعى  عن  تجارة وتوزيع الدويه البشريه والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل 

والغذيه الطبيه والدويه والمستحضرات البيطريه وتصنيعها لدى الغير واخذ التوكيلت التجاريه وتجارة وتعبئة 

وتوزيع المواد الغذائيه والكيماويات والمنظفات والمطهرات والمبيدات الحشريه وتصنيعها لدى الغير وتجارة 

وتعبئة وتوزيع المنتجات الورقيه والمناديل الورقيه وحفاضات الطفال وكبار السن وتصنيعها لدى الغير و 

التوريدات العامه والتجاره والتوزيع والتصدير )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان// محل بالدور الرضي بالعقار رقم3ش الرشيدي من ش حلوان

47 - نيو برنت  لتداول الوراق الماليه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    10002 ورقم قيد   

434623   فرعى  عن القيام بأعمال السمسرة فى الوراق المالية والتجارية والوساطة والسمسرة فى السندات 

وبمراعاة حكم المادة ) 33 ( من القانون رقم 95 لسـ 1992 حكم المادة ) 127 ( من لئحتة التنفيذية ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الموال وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه 

الشركات  او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون رقم 95 لسـ 1992 ولئحته التنفيذية وفى اطار 

موافقة الهيئة العامه للستثمار والهيئة العامه للرقابه المالية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 66 ش جامعه الدول العربيه المهندسين
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48 - نيو برنت  لتداول الوراق الماليه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    10002 ورقم قيد   

434623   فرعى  عن القيام بأعمال السمسرة فى الوراق المالية والتجارية والوساطة والسمسرة فى السندات 

وبمراعاة حكم المادة ) 33 ( من القانون رقم 95 لسـ 1992 حكم المادة ) 127 ( من لئحتة التنفيذية ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الموال وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه 

الشركات  او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون رقم 95 لسـ 1992 ولئحته التنفيذية وفى اطار 

موافقة الهيئة العامه للستثمار والهيئة العامه للرقابه المالية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 4ب تقسيم اسماء فهمي

49 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10215 ورقم قيد   259346   

فرعى  عن  بيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة محل G11 , G17 بالدور 

الرضي مول تاون سنتر الشروق شمال مركز المدينة

50 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10217 ورقم قيد   259346   

فرعى  عن  بيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 

بالدور الرضي - مول دريمز قطعة ) 56-57-58( التجمع الخامس

51 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10219 ورقم قيد   259346   

فرعى  عن  بيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 4 

مدخل 1 بلوك 18 مساكن الوايلي الكبير

52 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10222 ورقم قيد   259346   

فرعى  عن  بيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 2 

مدخل 1 بلوك 7 مساكن القبة القديمة

53 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10224 ورقم قيد   259346   

فرعى  عن  بيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 1 

مدخل 2 بلوك 18 مساكن الوايلي

55 - الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10292 ورقم 

قيد   270371   فرعى  عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم 

والمنشآت والمشـروعات السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية 

مصر العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 47 شـارع 

البطل أحمد عبدالعزيـز المهندسين

Page 15 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

56 - الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10292 ورقم 

قيد   270371   فرعى  عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم 

والمنشآت والمشـروعات السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية 

مصر العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن 

بالدور الرضي بالعقار رقم 92 )86 سابقا( ش 9 المعادي

57 - مطعم ومبي المعادي   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10292 ورقم قيد   270371   فرعى  

عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم والمنشآت والمشـروعات 

السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية مصر العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 47 شـارع 

البطل أحمد عبدالعزيـز المهندسين

58 - مطعم ومبي المعادي   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10292 ورقم قيد   270371   فرعى  

عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم والمنشآت والمشـروعات 

السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية مصر العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن 

بالدور الرضي بالعقار رقم 92 )86 سابقا( ش 9 المعادي
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59 - الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10295 ورقم 

قيد   270371   فرعى  عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم 

والمنشآت والمشـروعات السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية 

مصر العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 47 شـارع 

البطل أحمد عبدالعزيـز المهندسين

60 - الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10295 ورقم 

قيد   270371   فرعى  عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم 

والمنشآت والمشـروعات السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية 

مصر العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 2 

بالمبني )D.T.NO.2( بمحطة وطنية

61 - مطعم كنتاكي وطنيه الرحاب   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10295 ورقم قيد   270371   

فرعى  عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم والمنشآت 

والمشـروعات السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية مصر 

العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 47 شـارع 

البطل أحمد عبدالعزيـز المهندسين
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62 - مطعم كنتاكي وطنيه الرحاب   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    10295 ورقم قيد   270371   

فرعى  عن اصبح 1 ( إقـامة وإنشاء وإستغلل وإدارة الفنادق والقـرى السياحية والمطـاعم والمنشآت 

والمشـروعات السياحية فى مجالتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سـواء فى جمهورية مصر 

العربية أو الخارج .

 2 ( الحصول على حق إمتياز سلسل الفنادق والمطاعم العـالمية سواء لستغللها بنفسها أو منحها للغير .

 3 ( الستثمار العقاري فى جميع مجالته بما فى ذلك إنشاء المولت التجارية والفنادق الثابتة والقـرى السياحية 

والمطاعم مع مراعاة قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والقـرار الجمهـورى رقـم 356 لسـن ة 

2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضهـا فى مصر أو فى الخـارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السـالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 2 

بالمبني )D.T.NO.2( بمحطة وطنية

63 - احمد وعبدة   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    10391 ورقم قيد   247196   فرعى  عن 

كوافير قصى الشعر والتجميل  بجهة محافظة القاهرة فرع بمساحة 5/4/3 بفندق ذاويسن كايرو جولف ريزورت 

اندسبا قطامية ديونز التجمع الخامس

64 - احمد وعبدة   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    10393 ورقم قيد   247196   فرعى  عن 

كوافير قصى الشعر والتجميل  بجهة محافظة القاهرة فرع بالوحدة رقم GIC AND GIB الكائنة بالطابق 

التجارى بالمبنى B7 مشروع ميفيدا عمار - التجمع الخامس

65 - محمد نبيل لشين وشركاه   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    10322 ورقم قيد   409803   

فرعى  عن اداره وانشاء مراكز طبيه  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالشركة بالعقار / نموذج 24 بالقطعة 
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 محو - شطب

1 - احمد عبد الفتاح ابراهيم المسري  تاجر فرد سبق قيده برقم   194874 قيد فى 17-03-1979 برقم ايداع  

4231 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاة التاجر

2 - رمضان محمد البحيرى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   341077 قيد فى 25-08-2001 برقم ايداع  

15249 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

3 - البرامونى للطارات والبطاريات  تاجر فرد سبق قيده برقم   423086 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع  

14766 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

4 - هويدا على حسن ابوالعلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   426060 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع  1426 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

5 - جوزيف عاطف طناس صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   430191 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع  

10940 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

6 - حلمي محمد رشاد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   348414 قيد فى 04-09-2002 برقم ايداع  15439 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

7 - سيده عرابى عبد ربه منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   403111 قيد فى 12-10-2015 برقم ايداع  

11657 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

8 - وجيه صلح ابو زيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   422596 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  

13028 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

9 - رضا صبحى محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   433936 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  

333 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

10 - بنيامين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92889 قيد فى 15-08-1956 برقم ايداع  2730 وفى تاريخ  

10-05-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

11 - كريم زكي عبد الرحمن فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم   368932 قيد فى 11-06-2005 برقم ايداع  

11004 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

12 - السيد عامر عبدالهادى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   414243 قيد فى 30-04-2017 برقم ايداع  

8343 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

13 - مني بشاره طانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   241183 قيد فى 22-06-1986 برقم ايداع  7049 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

14 - جمال سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   262682 قيد فى 17-06-1990 برقم ايداع  7718 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

15 - مرسي نبيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   382056 قيد فى 19-10-2006 برقم ايداع  22574 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

16 - محمد عبد الفتاح سعيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   391439 قيد فى 27-10-2010 برقم ايداع  

16507 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

17 - ايمن محمد نصر الدين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   417138 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع  

19713 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

18 - عادل امين احمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   418502 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع  24961 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

19 - سامر محمد الفاتح عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   424147 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع  

18410 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

20 - تريز هانى يوسف رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   427724 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع  

9534 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

21 - حمدى احمد محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3833259 قيد فى 20-12-2006 برقم ايداع  0 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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22 - نجوي حليم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   360057 قيد فى 11-05-2004 برقم ايداع  7797 وفى 

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

23 - جوزيف نلسن ناشد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   415123 قيد فى 14-06-2017 برقم ايداع  

11562 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

24 - احمد ناجى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   429869 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع  7916 

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

25 - محمد هاشم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   414540 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع  0 وفى 

تاريخ  13-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

26 - ايمن فريد اسكندر عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   407970 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع  

10317 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

27 - محمد صالح عبدالفتاح سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   426219 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع  

1980 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

28 - محمود عجمى محمد عجمى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   432908 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  

14305 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

29 - عمر عبدالرحمن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   278532 قيد فى 25-08-1993 برقم ايداع  11008 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

30 - عمرو عادل محمد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   376119 قيد فى 28-03-2006 برقم ايداع  6191 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

31 - شريف سيد عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   392446 قيد فى 09-02-2011 برقم ايداع  1778 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

32 - محمد احمد عشري  تاجر فرد سبق قيده برقم   227006 قيد فى 24-07-1983 برقم ايداع  14575 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاة التاجر

33 - محمد احمد عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   251685 قيد فى 24-04-1988 برقم ايداع  6273 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاة التجر

34 - الوليد للستيراد والتصدير والتخليص الجمركي  تاجر فرد سبق قيده برقم   323590 قيد فى 

20-06-1999 برقم ايداع  11067 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

35 - مكتبه الحسيني  تاجر فرد سبق قيده برقم   333221 قيد فى 06-08-2000 برقم ايداع  14416 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

36 - مؤسسة عشرى لتشغيل المنتجات النحاسية  تاجر فرد سبق قيده برقم   355645 قيد فى 2003-09-17 

برقم ايداع  15753 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاة التاجر

37 - مصطفى حسنين مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   407319 قيد فى 20-04-2016 برقم ايداع  

8194 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

38 - ابراهيم فرح ابراهيم ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   411923 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع  

25475 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

39 - على محمد طلبة عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم   417545 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع  

21188 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

40 - امير ابراهيم امين بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   419798 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع  

3374 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

41 - محمد احمد نور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   422188 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع  11222 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

42 - مروان عادل الداخلى مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم   428007 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  

11238 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

43 - مكتب الشقر للتجاره والتسويق  تاجر فرد سبق قيده برقم   242834 قيد فى 05-10-1986 برقم ايداع  

12926 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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44 - مكتب محمد بسيوني للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   278824 قيد فى 16-09-1993 برقم ايداع  

11977 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

45 - مكتب رحلت جمال عبد الناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   352231 قيد فى 26-03-2003 برقم ايداع  

5111 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

46 - علء الدين سمير فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   383222 قيد فى 18-12-2006 برقم ايداع  26906 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاة التاجر

47 - نور الدين ابراهيم موسى خيشة  تاجر فرد سبق قيده برقم   418402 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع  

24527 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

48 - محمد سمير محمد عشعش  تاجر فرد سبق قيده برقم   407992 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع  

10398 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

49 - محمد احمد ابراهيم السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   409513 قيد فى 21-08-2016 برقم ايداع  

16666 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

50 - ايهاب فتح ا حسن سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   422231 قيد فى 24-06-2018 برقم ايداع  

11390 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

51 - محمد سمير محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   428711 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  16811 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

52 - عماد ادوارد دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   262146 قيد فى 10-05-1990 برقم ايداع  5985 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

53 - محمود ابو السعود ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   287126 قيد فى 21-01-1995 برقم 

ايداع  1121 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

54 - علء عبدالحكيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   388189 قيد فى 26-02-2009 برقم ايداع  

3414 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

55 - فتحى حسين محمد احمد هديه  تاجر فرد سبق قيده برقم   392147 قيد فى 11-01-2011 برقم ايداع  

611 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

56 - ملك مجدى فؤاد بشارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   425022 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع  21402 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

57 - مدحت عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   172498 قيد فى 20-09-1975 برقم ايداع  11433 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

58 - مدحت وصفي حنا بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم   307239 قيد فى 30-08-1997 برقم ايداع  

16928 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

59 - احمد ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   317762 قيد فى 25-10-1998 برقم ايداع  19179 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

60 - فاتن اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   335487 قيد فى 19-11-2000 برقم ايداع  

20803 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

61 - مصطفي سعيد احمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   346185 قيد فى 25-05-2002 برقم ايداع  

8660 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

62 - حسني علي محمد عشري  تاجر فرد سبق قيده برقم   371037 قيد فى 29-08-2005 برقم ايداع  

16840 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

63 - سعيد عبد المجيد محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   392465 قيد فى 10-02-2011 برقم ايداع  

1880 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - كيرلس جمال داود حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   430399 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  11885 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

65 - احمد محمد نجيب محمد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   430548 قيد فى 22-11-2020 برقم 

ايداع  13762 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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66 - احمد حمدى عبد الفتاح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   431167 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  

966 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

67 - صيدلية د  احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   354165 قيد فى 06-07-2003 برقم ايداع  11354 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

68 - احمد ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   415524 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع  

13257 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

69 - عبد العزيز صبري عبد العزيز الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   334920 قيد فى 2000-10-23 

برقم ايداع  19268 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

70 - هانى محمد ابراهيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   382577 قيد فى 19-11-2006 برقم ايداع  2411 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

71 - محمد ابراهيم يوسف الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم   400632 قيد فى 28-12-2014 برقم ايداع  

16362 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

72 - محمود عبدالمنعم عبدالحميد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   411599 قيد فى 12-12-2016 برقم 

ايداع  24210 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

73 - عزت محروس عبد المنعم بلح  تاجر فرد سبق قيده برقم   431835 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع  

4983 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

74 - احمد ابراهيم محمد مصطفي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   432088 قيد فى 23-05-2021 برقم 

ايداع  7538 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

75 - ام الرزق عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   196880 قيد فى 20-06-1979 برقم ايداع  

9203 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

76 - عبدالرحمن سفينه عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   238215 قيد فى 13-11-1985 برقم ايداع  

12954 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاة التاجر

77 - م عزب السيد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   246322 قيد فى 08-04-1987 برقم ايداع  6422 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

78 - سامى عبدا السعيد المنجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   274227 قيد فى 17-10-1992 برقم ايداع  

13044 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

79 - هشام حسن حسني  تاجر فرد سبق قيده برقم   312646 قيد فى 28-03-1998 برقم ايداع  5308 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

80 - يسري عبدالرحيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   331150 قيد فى 08-05-2000 برقم ايداع  8283 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

81 - محمد سامى منصور عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   406984 قيد فى 06-04-2016 برقم ايداع  

7130 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

82 - وفاء وحيد عبداللطيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   408796 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع  

14051 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

83 - على حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   414632 قيد فى 21-05-2017 برقم ايداع  9764 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

84 - محمد مسعد عبد الحميد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   423097 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع  

14792 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

85 - رضا عبدالسميع محمد ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   423665 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  

16687 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

86 - محمود سامى فتحى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   426923 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  

5124 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

87 - مؤسسة الطمبولى للتجارة و الصيانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   183384 قيد فى 17-07-1977 برقم 

ايداع  11167 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

Page 22 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

88 - احمد عبدالمطلب عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   283486 قيد فى 06-07-1994 برقم ايداع  

9162 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

89 - فريد مسعد غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   357111 قيد فى 14-12-2003 برقم ايداع  20468 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

90 - العرنوسى لدارة و تاجير الملعب الرياضية  تاجر فرد سبق قيده برقم   417926 قيد فى 2017-11-21 

برقم ايداع  22610 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

91 - جرجس خليل اديب سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   422448 قيد فى 09-07-2018 برقم ايداع  

12263 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

92 - حسني سعد يوسف زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   345974 قيد فى 14-05-2002 برقم ايداع  8075 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

93 - هدي حمزه عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   375756 قيد فى 14-03-2006 برقم ايداع  

5010 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

94 - بهاء للجهزه التعويضيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   376450 قيد فى 12-04-2006 برقم ايداع  7254 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

95 - وليد محمد حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   376465 قيد فى 12-04-2006 برقم ايداع  7294 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

96 - محمود المتولى محمود سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   392790 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع  

4686 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

97 - وفاء خضيرى محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   413345 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع  

5042 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

98 - يوسف شاهين صقر عتابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   421616 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع  

9398 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

99 - ايمان احمد رضا عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   250377 قيد فى 01-02-1988 برقم ايداع  

1784 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

100 - مؤسسه لطفي للملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم   264082 قيد فى 16-10-1990 برقم ايداع  

12251 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

101 - فتحي عبدالفتاح زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   267946 قيد فى 27-07-1991 برقم ايداع  9438 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

102 - عزه حلمي عبد الرحمن نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   346123 قيد فى 20-05-2002 برقم ايداع  

8472 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - محمد السيد امام كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   406232 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع  4370 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

104 - السيد توفيق عبد الحليم سند  تاجر فرد سبق قيده برقم   422716 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع  

13472 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

105 - حنان صلح على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   428027 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع  

11479 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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رأس المال

1 - البان فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   433536 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع   19126 فى تاريخ  

08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمد منصور علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   375408 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع   4061 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,200,000.000

3 - اسماعيل فريد ابراهيم محمد العراقى تاجر فرد سبق قيده برقم   402882 قيد فى 28-09-2015 برقم ايداع   

129020 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - رشوان قاسم رشدان قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   431932 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع   6572 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - سعيد محمد الصغير محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   432613 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع   

11769 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - هدي سعيد محمد منسي تاجر فرد سبق قيده برقم   330090 قيد فى 21-03-2000 برقم ايداع   5076 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - احمد فاروق عبدالحميد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم   408265 قيد فى 07-06-2016 برقم ايداع   

11385 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

8 - هانى عبد الرحمن السيد حسن حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   418938 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع   

306 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - حسام حسن عبد السلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   431183 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع   

1029 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - مصطفى على السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   432975 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع   

14854 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - عماد على محمود عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   414136 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع   7983 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - محمد رشاد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   416674 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع   

18911 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - اندرو اشرف شوقى مكرم تاجر فرد سبق قيده برقم   421999 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع   

10567 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - احمد حسن عوض عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   408946 قيد فى 20-07-2016 برقم ايداع   

14519 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - لمى لمعى زكى رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   413611 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع   5993 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - تامر محمد شمس الدين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   391931 قيد فى 29-12-2010 برقم ايداع   

19734 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000,000.000

17 - طارق محمد عبد المجيد عبد الحميد السقا تاجر فرد سبق قيده برقم   432824 قيد فى 26-08-2021 برقم 

ايداع   13604 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - عصام الشهاوي للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   374852 قيد فى 12-02-2006 برقم 

ايداع   2408 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

19 - ابانوب فوزى عبد النور بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   410790 قيد فى 01-11-2016 برقم ايداع   

21254 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - ايمن بخيت حنا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   414010 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع   7525 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

21 - علء عبدالقادر مخيمر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   321037 قيد فى 11-03-1999 برقم ايداع   

4249 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - حازم حامد عبدالحميد شبانة تاجر فرد سبق قيده برقم   405260 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع   

1287 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - محمود شاكر عبد المقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   405301 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع   

1391 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

24 - احمد ابراهيم مصطفى زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   406601 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع   

5668 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

25 - محمد احمد فراج سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   408032 قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع   10529 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

26 - جورج لبيب عبد الملك ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   410949 قيد فى 09-11-2016 برقم ايداع   

21821 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

27 - على محمد هللى عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   417940 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع   

22666 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - سليمان نبيل حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   421888 قيد فى 30-05-2018 برقم ايداع   

10242 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - محمود عبد الكريم صلح الدين بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   434083 قيد فى 01-02-2022 برقم 

ايداع   1862 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - محمد رشيد عبدالرزاق تاجر فرد سبق قيده برقم   297844 قيد فى 09-09-1996 برقم ايداع   14862 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

31 - الهامى عبد المحسن فرج مصلحى تاجر فرد سبق قيده برقم   415912 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع   

15075 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - عمرو مصطفى حسن احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   416091 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع   

16111 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - سليمان حسن عبدالونيس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   424229 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع   

18703 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

34 - وفاء احمد محمد بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   338783 قيد فى 16-05-2001 برقم ايداع   

7788 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - كمال محمد شحاته حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   405126 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع   838 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

36 - محمد عباده محمد حنفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   418235 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع   

23797 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

37 - حاتم محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   427337 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع   7266 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

38 - محمد سيد محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   429076 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع   

1222 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

39 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم   434447 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   

6495 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - حسام الدين محمد خلف نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   424478 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع   

19573 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - منير نديدى روبين اريموكو تاجر فرد سبق قيده برقم   431708 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع   

5971 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

42 - احمد عصمت بليدى على تاجر فرد سبق قيده برقم   393787 قيد فى 13-10-2011 برقم ايداع   

14320 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - احمد عصمت بليدى على تاجر فرد سبق قيده برقم   393787 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع   

15598 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 25 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

44 - وليد جمال محفوظ عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   413755 قيد فى 30-03-2017 برقم ايداع   

6516 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - رنا محمود احمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   425167 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع   

21827 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - محمد سليمان محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   434608 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع   9724 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - مؤسسة الكريم لتجارة وتصنيع الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم   310748 قيد فى 04-01-1998 برقم 

ايداع   178 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - ابانوب عصام دانيال نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم   400531 قيد فى 21-12-2014 برقم ايداع   

15907 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - محمد ابراهيم صابر ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   402676 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع   

12319 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - ابراهيم محمود عبد الحافظ الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم   411974 قيد فى 01-01-2017 برقم 

ايداع   37 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

51 - عصام احمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   422910 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع   

14143 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

52 - عطيات محمد عمران حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   422981 قيد فى 09-08-2018 برقم ايداع   

14380 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - طلل عيد محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   429238 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   2624 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

54 - محمد حسنى فخرى عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم   430918 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع   

15977 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - عصام الصلة على النبى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   409670 قيد فى 30-08-2016 برقم ايداع   

17327 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

56 - باسم عماد الدين محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   434629 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع   

10144 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - عبد الحميد عبد ا محمد محمود النشرتى تاجر فرد سبق قيده برقم   394801 قيد فى 2012-02-22 

برقم ايداع   2940 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

58 - وحيد محمود احمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم   400199 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع   

14699 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

59 - محمد مصطفى حنفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   433479 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع   

18602 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - عمر محمد عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   413291 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع   

4847 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

61 - جادو كول تاجر فرد سبق قيده برقم   417259 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع   20154 فى تاريخ  

30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

62 - مريان فاروق عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   368110 قيد فى 11-05-2005 برقم ايداع   8773 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - عبد ا محمد عبد ا احمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم   419593 قيد فى 06-02-2018 برقم 

ايداع   5537 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - جيلنى للستيراد والتوريد تاجر فرد سبق قيده برقم    408384 قيد فى 14-06-2016 برقم ايداع    

11780 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 11 ش 

هاشم الحسامي

2 - هويدا على حسن ابوالعلى تاجر فرد سبق قيده برقم    426060 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع    

1426 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن ب17 ب 

عمارات العبور شقة 4 الدور 11 صلح سالم

3 - شادى سامى فؤاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    395676 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    9666 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 4 ش حسن 

العشماوى شقة 2 الدور الرضى

4 - اسماعيل فريد ابراهيم محمد العراقى تاجر فرد سبق قيده برقم    402882 قيد فى 28-09-2015 برقم 

ايداع    129020 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى 

بلوك 37 مدخل 1 ش البخارى - الحى السابع

5 - محمد محمد شوقى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    422796 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع    

13737 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح قطعه 4 

بلوك 38 م.ناسفه الميثاق

6 - يوسف محمد عبد الحكم عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    429567 قيد فى 23-06-2020 برقم 

ايداع    5736 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

10عمائر الشمس اخر مصطفي النحاس محل 1

7 - محمد السيد عبد الظاهر مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    431750 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

4238 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 706 

بالدور السابع عقار 2 ابراج الفاروقية 53 جسر السويس

8 - وسام السيد السيد احمد باشه تاجر فرد سبق قيده برقم    432999 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع    

14974 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 24 شارع عيد عبدا من شارع 

عبدالعظيم

9 - طارق حسن السيد احمد مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    356733 قيد فى 15-11-2003 برقم ايداع    

19213 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 409 

مساكن بنك السكان والتعمير الحي العاشر - شقة 3 الدور الول

10 - احمد محروس احمد ابو العيون تاجر فرد سبق قيده برقم    403477 قيد فى 29-10-2015 برقم ايداع    

14775 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 شارع المل

11 - احمد نبيشى فرج الجالى تاجر فرد سبق قيده برقم    340554 قيد فى 01-08-2001 برقم ايداع    

13465 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي / 9أ شارع 

كامل صدقي

12 - ماجد ابراهيم فخرى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    411226 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع    

22839 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 ش 

محمود عبد الستار شارع سيد الحلو الخمسين

13 - محمد دسوقى محمود حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    424917 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

21057 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان ليصبح / 78 

عمارات عثمان شارع على امين الحى السابع

14 - رضا حامد جلل عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    428318 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع    

14094 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح بلوك 12 

مدخل 6 شارع الخليفه الظاهر -محل بالشقه رقم )2(
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15 - امير محمد العربي سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    381464 قيد فى 19-09-2006 برقم ايداع    

20636 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / الوحدة 

رقم PARCEL 12-V-5 - ميفيدا - التجمع الول

16 - وجدى طاهر محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    405271 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع    

1310 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / 18 ب عمارات العبور - صلح سالم - المرحلة التانية

17 - اسلم الحسينى محمود المدبولى تاجر فرد سبق قيده برقم    423212 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    

15146 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 96 ش 

احمد عرابي

18 - عاطف محمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    425940 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع    

1028 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى 

ليصبح / 126 شارع احمد فخرى بلوك 34

19 - سيد محمد عبد ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    430808 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

15317 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 4 

طومانباى برج سماح ميدان ابن سندر الدور الدارى

20 - ساندرا عريان نسيم تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم    394140 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

16885 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحدة 

ادارية بالقطعة رقم 64 . 65 مركز خدمات الحى الثانى

21 - وائل اهاب اسماعيل حقى تاجر فرد سبق قيده برقم    399956 قيد فى 17-11-2014 برقم ايداع    

13895 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي الي 3 

شارع امين زكي - خلف دار القوات الجويه - ارض الجولف

22 - ميخائيل صبحى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    411888 قيد فى 27-02-2016 برقم ايداع    

25325 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 40 شارع الجد - باب الشعرية 

شقة رقم ) 2 ( بالدور الول فوق الرضي

23 - بشرى واقيم جاد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    417984 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع    

22780 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / غرفة 2 

من شقة رقم 10 الدور الرابع عقار رقم 3 باب البحرى

24 - محمود وحيد محمود صادق تاجر فرد سبق قيده برقم    418600 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    

25333 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 51 

شارع متحف المطرية

25 - وائل عادل صدقى عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    418698 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع    

25688 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / غرفه 

رقم 1 شقه رقم 10 الدور الرابع عقار رقم 3 باب بحري

26 - جرجس ماجد عبدالملك عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    426290 قيد فى 04-02-2019 برقم ايداع    

2222 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 

عمارات العبور شقة 61 - الدور الرابع

27 - عمرو على زين العابدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    341625 قيد فى 23-09-2001 برقم ايداع    

17131 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1ش 

الرازي من ش عبد ا العربي امتداد ش الطيران - الحي السابع

28 - ايمن بخيت حنا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    414010 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    7525 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 105 شارع مصطفي النحاس قسم اول 

مدينة نصر

29 - ايمن بخيت حنا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    414010 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    7525 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 103 ش الحي الثاني المحور المركزى
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30 - حسام حسن عبد السلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    431183 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    

1029 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 3 بالعقار 50 شارع 

الحرية الماظة - السبع عمارات

31 - جيهان محمد حسن حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    434498 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

7247 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 27 

شارع التجارين سيجر

32 - اشرف محمد محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    319969 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع    

1232 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان الكائن فى / 6أ 

شرق المنطقه الصناعية الثانية القطعة 21و28 ليصبح/ مصنع رقم 23 بالعنوان6أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة 

القطعة 21و28 بملك شركة مركز صناعات الجلود المتطورة

33 - حامد محمد محمود عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    375010 قيد فى 16-02-2006 برقم ايداع    

2892 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / ش 

محب جلل من ش التروللى كفر ابو صير

34 - شنوده سامى ابراهيم مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    419412 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    

1971 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 17 ش 

عثمان بن عفان المتفرع من جمال حمدان - التبه

35 - ابو العل موسى ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    420239 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع    

4888 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده رقم 

34 بالدور الول بعد الرضي الحلبي مول بالعقار رقم 15 ش سليمان الحلبي

36 - كمال كيلمان كيرلس تاجر فرد سبق قيده برقم    368838 قيد فى 06-06-2005 برقم ايداع    10742 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 ش مصطفى 

منصور كوبرى القبة - الدور الثانى شقة 11

37 - شريف مجدى حسين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    400920 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع    

811 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 2 

بالدور الرضى بالعقار رقم 14 شارع زكى رستم متفرع من شارع محمد حسنين هيكل - عباس العقاد

38 - محمد مدحت عباس شوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    417942 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

22668 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 24 ش 

الشهيد مصطفى رياض المنطقة الولى - البطراوى - عباس العقاد شقه رقم 1و2 بالرضى

39 - على محمد طلبه عبد االموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    419933 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع    

3857 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن فى / 

185 ش عياد واصف - احمد عصمت

40 - سليمان نبيل حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    421888 قيد فى 30-05-2018 برقم ايداع    

10242 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطأ الوارد بالعنوان 

ليصبح / 5 شارع مسجد عبد الرحمن من خالد بن الوليد - عزبة الهجانة

41 - ماجد هنري مرقص جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    299508 قيد فى 07-11-1996 برقم ايداع    

19872 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الرئيسى 

الخر الى العقار رقم 156 تقسيم المطار الكوثر - محل رقم 4 - بالدور الرضى - بملك / ميلد يعقوب متى 

وهبه

42 - احمد خلف عبدالباري تاجر فرد سبق قيده برقم    327365 قيد فى 17-11-1999 برقم ايداع    21601 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 13 درب سماكة - 

السبتية - بولق ابو العل

43 - عبير بيومى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    387960 قيد فى 18-01-2009 برقم ايداع    

8798 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 30 شارع 

عبدا العربي قطعه 17 بلوك 63 منطقه سابعه 3.4

Page 29 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

44 - سامح فؤاد يحيى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    394361 قيد فى 05-01-2012 برقم ايداع    304 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح / 

26 شارع عزت سلمه

45 - مصطفى نبيل صلح داود تاجر فرد سبق قيده برقم    411910 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

25405 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 5 شارع 

مصطفى محمود متفرع من شارع 6 أكتوبر شقة رقم 4 زهراء

46 - حاتم صفوت بخيت بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    419222 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع    

1245 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 25 شارع 

عمر المختار

47 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم    434447 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

6495 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / شقة 26 عقار رقم 3  ش الدكتور محمد النبوي المهندس حي السفارات مدينة نصر

48 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم    434447 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

6495 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح / 17 

ش طارق بن زياد - التعاون - الهرم

49 - مصطفى طه عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    141658 قيد فى 26-02-1970 برقم ايداع    

2542 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت حلفا - قليوب - القليوبية -

بملك / صلح الدين عبد السميع

50 - عمرو صابر محمد عبدة سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    403933 قيد فى 18-11-2015 برقم ايداع    

6184 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع النزهةبنشاط / ورشه نجاره 

موبيليا واعمال الويما والربسك براس مال / 100000 مائه الف جنيه

51 - عماد ادوارد دوس صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    414725 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    

10108 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 82 ب 

شارع عبد العزيز - الدور الرضي

52 - احمد عصمت بليدى على تاجر فرد سبق قيده برقم    393787 قيد فى 13-10-2011 برقم ايداع    

14320 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل نشاط الرئيسى الخر 

DARK SIDE ليصبح / مطعم وكافيه براس مال / 50000 خمسون الف بسمه تجارية / دارك سايد

53 - مارك عماد عدلى زكى تاجر فرد سبق قيده برقم    402485 قيد فى 03-09-2015 برقم ايداع    

11717 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 ش 

على باشا اللله

54 - سامى سعيد جاد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    402856 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    12836 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 63 ش هارون 

الرشيد

55 - مؤسسة المصرى لتجارة وتسويق الجهزة اللكترونيه والتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    

428387 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع    13736 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل رقم ) 5 ( 14 شارع موسى بن نصير الحى السابع

56 - مرفت ابراهيم الدسوقى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    432151 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع    

7977 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 

بالعقار رقم 45 شارع عثمان ابن عفان

57 - شكري ابراهيم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    217407 قيد فى 09-03-1982 برقم ايداع    4877 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 زقاق الطاووس 

- مع الغاءه كافرع

58 - حازم عطيه محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    334563 قيد فى 07-10-2000 برقم ايداع    

18353 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 25 ش 

محمد المين - الميرية
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59 - جورج منزر فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    420815 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع    6492 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /42 ش مبارك من محمد 

رشاد

60 - سمير انور على على تاجر فرد سبق قيده برقم    421124 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع    7668 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 14 , 16 درب 

الركراكى

61 - احمد عفت سيد محمد الهجرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    431522 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع    

3375 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 194 

شارع جسر السويس امام فندق السلم

62 - هدى السيد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    434392 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    5259 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18 شارع شبرا - محل رقم 5

63 - احمد خلف عبدالباري تاجر فرد سبق قيده برقم    327365 قيد فى 17-11-1999 برقم ايداع    21601 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 12 بالرضى 67 ب المحور 

المركزى - الزهور سيتى

64 - احمد ثابت عبد المجيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    340787 قيد فى 12-08-2001 برقم ايداع    

14255 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 142 

المركز التجاري

65 - هشام محمد داوود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    381620 قيد فى 26-09-2006 برقم ايداع    

21191 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 91 

شارع الزهر

66 - احمد ربيع عبده حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    408478 قيد فى 19-06-2016 برقم ايداع    12069 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 70 المشروع 

السويسرى بالحى العاشر قسم تالت مدينة نصر

67 - طلل عيد محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    429238 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

2624 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح   /9

عمارات الشباب والمهندسين شقه 64

68 - طلل عيد محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    429238 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

2624 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح شارع المعاهده برج الرياض بملك نجلء فتحي عبد اللطيف

69 - نبيل عبدالباقي محمد شراره تاجر فرد سبق قيده برقم    228894 قيد فى 10-11-1983 برقم ايداع    

20026 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /العبد 

القديم بلوك 11 شقه 2

70 - محمود شاكر عبد المقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    405301 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع    

1391 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسي الخر 

الكائن بالعنوان  / 3 ش عادل  النمكى بملك / محمد احمد رفاعى ليصبح الخصوص 4 ش عادل  النمكى بملك / 

محمد احمد رفاعى

71 - مينا نبيل نصحى ولسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    422024 قيد فى 06-06-2018 برقم ايداع    

10654 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان لصبح / 9 مساكن 

الجيزة القطامية

72 - أندرو إدوارد عطا بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم    431049 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    

299 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 9 شارع 

جمال عبد الناصر دور 6/5 منشية السد العالي

73 - احمد خلف عبدالباري تاجر فرد سبق قيده برقم    327365 قيد فى 17-11-1999 برقم ايداع    21601 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / مبنى رقم 3 قطعة 

96 حوض الطويل - ابو سنه - ميت حلفا
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74 - محمد عبد الحافظ جبر عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    351197 قيد فى 27-01-2003 برقم ايداع    

1687 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة رئيسى اخر بالعنوان / 

القطعة رقم 377 - جنوب غرب المنطقة A6 براس مال 1000000 مليون جنيه وبنشاط / مصنع تصنيع شنط

75 - سيد محمد ابو العل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    419354 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع    

1714 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 شارع عفيفى عفت من شارع 

عين شمس - بسمة تجارية / مؤسسة ليرا فاشون للملبس الجاهزة - براسمال / 100000 مائة الف جنيه - بنشاط 

/ ورشة تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (

76 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم    434447 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

6495 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /17ش 

طارق بن زياد - التعاون - الهرم

77 - هاني محمد رفعت فتوح تاجر فرد سبق قيده برقم    384669 قيد فى 24-05-2007 برقم ايداع    

8453 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 شارع 

هشام لبيب محل 102 تكنولوجى سيتى مول

78 - خالد مصطفى كامل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    424644 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع    

20106 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان لصبح / محل 

بالعقار رقم 2 حارة عفيفى - الكابلت - الميرية

79 - سامح سعداوي سعد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    429442 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع    

4685 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالعقار 20 ش السيدة عائشة - ع الهجانة سابقا - المل حاليا

80 - اشرف عادل فوزى امين فوزى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    430415 قيد فى 25-10-2020 برقم 

ايداع    12029 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

115 ش سليم الول

81 - ندي محمد كامل عثمان القوصي تاجر فرد سبق قيده برقم    373275 قيد فى 05-12-2005 برقم ايداع    

23096 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة 109 الدور الول - 

المرحلة الولة  ستى ستارز

82 - محمد عبد المنعم منصور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    415415 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع    

12735 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى / خلف 

بنزينة التعاون - عزبة الهالى - بملك عادل عبدالمنعم منصور

83 - رمضان حافظ ابراهيم البرى تاجر فرد سبق قيده برقم    420101 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    

4471 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 شارع 

امين القاضى ناصية العقار 298 ترعة الجبل

84 - تامر محمد حسن الزقرد تاجر فرد سبق قيده برقم    434463 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

1969489 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الى / 57 

ش صقر قريش ش النصر شيراتون غرفة 2 النزهه اعلى مطعم علء الدين للمشويات القاهرة بملك / فاتن هاشم 

مصطفى على
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النشاط

1 - جلل الدين عبد الباقي محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  373261 قيد فى 05-12-2005 برقم ايداع    

23064وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ استيراد اغذيه خاصه ) فيتامينات (

2 - حميده احمد عبده موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  398862 قيد فى 28-04-2014 برقم ايداع    5305

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه

3 - خالد محمود احمد عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  400038 قيد فى 23-11-2014 برقم ايداع    

14215وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية ) فيماعدا 

مجالت الدعاية والعلن الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

4 - محمد محمد شوقى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  422796 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع    13737

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ التدريب الفني في مجال النظمه 

الميكانيكيه والكهروميكانيكيه  والستشارات الهندسيه للمصانع فيما عدا التوريدات العماله و المن والحراسه 

والنترنت ال بعد الحصول علي الترخيص

5 - احمد سعدالدين عبدالعزيز موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  423534 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    

16262وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /  تصنيع و توريد وتركيب 

اللوميتال والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (  وتسويق عقارى 

وتوريدات عموميه )دون مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله  (ومقاولت 

عموميه متكامله

6 - احمد عيد عبد المجيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  416818 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع    

19475وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / ليصبح تجاره وتوزيع اكسسوار 

محمول وخامات بلستيك جمله وقطاعي وتصدير

7 - حسام حسن عبد السلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  431183 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    

1029وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره ملبس جاهزه وشنط 

حريمي

8 - ابراهيم عز الدين رضا جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  409052 قيد فى 27-07-2016 برقم ايداع    

14904وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة مطاعم

9 - محمد رشاد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  416674 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    18911

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد وتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 (

10 - اندرو اشرف شوقى مكرم تاجر فرد سبق قيده برقم  421999 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع    

10567وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير فيما عدا ) 

الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (

11 - مؤسسة المصطفى للمقاولت والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  392118 قيد فى 

10-01-2011 برقم ايداع    521وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى 

مقاولت عامة وتوريدات عمومية

12 - سيد محمد عبد ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  430808 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

15317وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية ) فيما عدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ( تجارة وتوريدات كاميرات المراقبة وأنذار الحريق 

والسنترالت وأجهزة التيار الخفيف وتوكيلت تجارية وتوزيع وتعبيئة مواد غذائية

13 - محسن سيد عبدالرحيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  302807 قيد فى 12-03-1997 برقم ايداع    

4735وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تصنيع وتجاره وتعبئه وتوزيع 

مستحضرات التجميل ومستلزمات البيوتي صالون والزيوت الطبيعيه وزيوت الشعر والعشاب والتصنيع لدينا 

ولدي الغير والتصدير
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14 - ساندرا عريان نسيم تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  394140 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

16885وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح التصدير والستيراد فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6

15 - باسم سيد محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  429740 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع    7006وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة كافتيريات وادارة ملعب رياضية

16 - ماجدة سمير حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  434316 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    4348

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته دون توريد العمالة ( ونقل اسمنت

17 - عمرو على زين العابدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  341625 قيد فى 23-09-2001 برقم ايداع    

17131وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ دعايه واعلن 0 فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه موافقه 

امنيه رقم 954 لسنه 2021

18 - رضا عبدا احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  388340 قيد فى 05-04-2009 برقم ايداع    

5808وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير وتوكيلت تجارية 

وتوريدات عمومية ) دون مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

19 - رباب شعبان حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  425032 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    

21431وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / ملبس حريمي

20 - احمد عصام محروس عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  430060 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع    

9734وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عمومية ) فيماعدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

21 - اشرف محمد محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  319969 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع    

1232وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع مصنوعات جلديه .

22 - علء عبدالقادر مخيمر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  321037 قيد فى 11-03-1999 برقم ايداع    

4249وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الديكور

23 - ملك رسمى يعقوب فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  409899 قيد فى 08-09-2016 برقم ايداع    

18074وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تقديم خدمات غذائية

24 - على محمد هللى عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  417940 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

22666وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد وتصدير وبيع ورق تصوير 

فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19

25 - محب نبيل فهمى بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  422802 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع    1375

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه فيماعدا )مجالت 

الدعايه والعلن والكمبيوتر دون توريد العماله (

26 - سميره جوده ابو الفتوح ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  432191 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع    

8302وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة

27 - هامر السلكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  434590 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    9237وفى تاريخ  

17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة ادوات صحيه

28 - محمود سيد فؤاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  389355 قيد فى 22-11-2009 برقم ايداع    17663

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / منح شهادة اليزو لكافة انظمة الدارة فى 

مجال ) iso 45001 , iso 14001 , iso 9001 (  بناءا على خطابات الهيئة المصرية العامة للمواصفات 

والجوده
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29 - الهامى عبد المحسن فرج مصلحى تاجر فرد سبق قيده برقم  415912 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    

15075وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد وتركيب وصيانه 

مصاعد كهربائيه وسللم متحركه وتوريدات عمومية ) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته 

وتوريد العماله (  وتصدير وتوريدات كهربائيه ومستلزماتها ومقاولت عموميه واجهزه كهربائيه ومستلزماتها 

وتوريد الكرتون المضلع ومستلزماته وتجارة الورق ومستلزماته وتوريد المستلزمات البلستيكية والمنتجات 

البلستيكية

30 - عمرو مصطفى حسن احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  416091 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع    

16111وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير والستيراد ) فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19

31 - محمد مدحت عباس شوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  417942 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

22668وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تسويق الكترونى عبر 

النترنت فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمة )موافقة امنيه رقم 

863 لسنة2022 ( .

32 - محمد محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  421426 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع    

8693وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتوريد قطع غيار 

السيارات ومستلزماتها

33 - مايكل نشأت نسيم ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  422761 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع    13612

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ إدارة الكافيهات والمطاعم

34 - سليمان حسن عبدالونيس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  424229 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

18703وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد والتصدير

35 - عمرو محمد فتحى محمد تونى تاجر فرد سبق قيده برقم  432058 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    

7304وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد وتركيب وتجهيزات الملعب 

الرياضية وتوريد وتركيب اعمال الديكور الخارجى والداخلى وتوريد وتجهيز اعمال المساحات الخضراء لند 

سكيب

36 - عبير بيومى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  387960 قيد فى 18-01-2009 برقم ايداع    8798

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستثمار العقارى

37 - باسم وليم امين يونان تاجر فرد سبق قيده برقم  388452 قيد فى 04-05-2009 برقم ايداع    7435وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / المقاولت

38 - سامح فؤاد يحيى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  394361 قيد فى 05-01-2012 برقم ايداع    304وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع اثاث والستيراد والتصدير ) فيما عدا 

الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19( والتوريدات العموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماته دون توريد العمال (

39 - منة ا علء الدين محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  402565 قيد فى 08-09-2015 برقم ايداع    

12012وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تدريب فى مجال الدارة - موافقة امنية رقم 667 

لسنة 2019

40 - محسن احمد عبدالفتاح عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  430345 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    

12782وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اعمال كهروميكانيكية

41 - محمد محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  332778 قيد فى 15-07-2000 برقم ايداع    13093

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مقاولت متكامله وتوريدات لجهات 

ملزمه بالخصم والضافه

42 - صفوت ابراهيم ميخائيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  415078 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع    

11418وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع مستحضرات تجميل لدي الغير

43 - محمد نبيل محمد اديب تاجر فرد سبق قيده برقم  423302 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع    15473

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عامه ) فيما عدا مجالت 

الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته دون توريد العماله (
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44 - سامح سعداوي سعد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  429442 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع    

4685وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقالة تموينية شاملة

45 - منير نديدى روبين اريموكو تاجر فرد سبق قيده برقم  431708 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    

5971وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع النشاط ليصبح / التصدير والتسويق العقاري

46 - احمد عصمت بليدى على تاجر فرد سبق قيده برقم  393787 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع    

15598وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مطعم وكافيه - موافقة امنية رقم / 191 لسنة 

2022

47 - احمد عصمت بليدى على تاجر فرد سبق قيده برقم  393787 قيد فى 13-10-2011 برقم ايداع    

14320وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط الرئيسي الخر ليصبح / مطعم وكافية

48 - علي عبد الموجود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  372528 قيد فى 31-10-2005 برقم ايداع    20930

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مخبز طباقى

49 - اسماعيل هشام اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  407922 قيد فى 22-05-2016 برقم 

ايداع    10152وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد- وتعديل النشاط 

ليصبح / تجارة الحذية جملة

50 - اسماعيل هشام اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  407922 قيد فى 22-05-2016 برقم 

ايداع    10152وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد- وتعديل النشاط 

ليصبح / تجارة الحذية جملة

51 - حسام جمال الدين احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  425417 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

22634وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات وتجارة الشنط وتجارة 

الجلود بانواعها ومستلزماتها

52 - عصام جمال علي حسين مقرب تاجر فرد سبق قيده برقم  431008 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    

55وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط  ليصبح / بيع اجهزه  بلى استيشن  

واسطواناتها فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امن برقم 923 لسنه 2021

53 - شريف فهمى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  407594 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع    9058وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل الغرض ليصبح/ توكيلت تجاريه وتوريدات ) فيما عدا 

مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته دون توريد العماله (

54 - ابراهيم محمود عبد الحافظ الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  411974 قيد فى 01-01-2017 برقم ايداع    

37وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط / المقاولت العامة وإدارة المشروعات 

والستشارات والتوريدات العامة وانشاء وتجهيز محطات خدمة السيارات ونقل المواد البترولية السائلة وتصدير 

الزيوت وتجارتها.

55 - ماليه محمد جوده نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  412872 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع    

3473وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / التوكيلت التجارية

56 - شريهان حمدى محمد فريد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  416996 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع    

19226وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع قطع غيار السيارات

57 - هانى عبد الرحمن السيد حسن حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  418938 قيد فى 04-01-2018 برقم 

ايداع    306وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير والستيراد فيما عدا 

الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19

58 - باسينت توفيق حسنى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  419352 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع    

1711وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس فيما عدا الملبس 

العسكرية واكسسواراتها

59 - عصام احمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  422910 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع    

14143وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع احذية

60 - احمد يوسف محمدى بدينى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  415431 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع    

12820وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التعبئه والتغليف لدي الغير
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61 - أندرو إدوارد عطا بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم  431049 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    

299وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل الغرض ليصبح / تجارة وتصنيع الثاث

62 - مى مصطفى عبد ا على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  403761 قيد فى 11-11-2015 برقم ايداع    

15661وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تنظيم معارض فيماعدا الملبس 

العسكرية والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة - موافقة امنية رقم 974 لسنة 2021

63 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم  434447 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

6495وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الوساطه التجاريه وتقديم الستشارات 

التجاريه

64 - احمد يوسف على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  410270 قيد فى 09-10-2016 برقم ايداع    19370

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط بيع قطع سيارات

65 - عبد ا محمد عبد ا احمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  419593 قيد فى 06-02-2018 برقم 

ايداع    5537وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريد مخللت

66 - رمضان حافظ ابراهيم البرى تاجر فرد سبق قيده برقم  420101 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    

4471وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  كافيه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   390304 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2022  برقم ايداع 8,517.000 الى : محسن عبدالمنعم حسن عبدالرحمن

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   390304 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 8,517.000 الى : ليوجد

3 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   400038 وتم ايداعه 

K.M for public  ( بتاريخ   23-11-2014  برقم ايداع 14,215.000 الى : كى ام للتوريدات العمومية

) supplies

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   356733 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-11-2003  برقم ايداع 19,213.000 الى : وادي النيل للتصدير

5 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434258 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2022  برقم ايداع 3,725.000 الى : العظيمه سيرفيسز

6 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   416674 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-09-2017  برقم ايداع 18,911.000 الى : الراية للتوريدات واستيراد وتصدير

7 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   392118 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2011  برقم ايداع 521.000 الى : مؤسسة المصطفى للمقاولت والتوريدات العمومية

8 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   340554 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2001  برقم ايداع 13,465.000 الى : مكتبة الطيب للتوريدات العمومية

9 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   394140 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2011  برقم ايداع 16,885.000 الى : الملكة للستيراد والتصدير

10 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   431003 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2021  برقم ايداع 8.000 الى : مؤسسة جينز كار لفرش السيارات

11 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434574 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2022  برقم ايداع 9,032.000 الى : ولء رمضان عبدا السيد

12 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434574 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2022  برقم ايداع 9,032.000 الى : جلوب كير ايفري وير

13 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   341625 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-09-2001  برقم ايداع 17,131.000 الى : ليون للدعايه والعلم

14 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434585 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2022  برقم ايداع 9,112.000 الى : احمد مهني عبد الباسط

15 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   352603 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-04-2003  برقم ايداع 6,342.000 الى : اون لين

16 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   419412 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2018  برقم ايداع 1,971.000 الى : بيتا للمقاولت العامة والتوريدات العمومية

17 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434590 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 9,237.000 الى : ليوجد

18 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434590 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 9,237.000 الى : هامر السلكاوى

19 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434591 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 9,256.000 الى : ايهاب سمير عبدالمسيح ونيس

20 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434595 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 9,283.000 الى : احمد ابو بكردمين ابو بكر

21 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   415912 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2017  برقم ايداع 15,075.000 الى : الوطنية للتجارة والتوريدات
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22 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   394361 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2012  برقم ايداع 304.000 الى : النجار ستورز للستيراد

23 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434598 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 9,490.000 الى : محمود ىسيد حسن عبد السلم

24 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   423302 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-09-2018  برقم ايداع 15,473.000 الى : مصر للتوريدات العموميه

25 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   429442 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2020  برقم ايداع 4,685.000 الى : جمعيتى

26 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   433880 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2021  برقم ايداع 21,679.000 الى : ميد نايت

27 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434502 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2022  برقم ايداع 7,301.000 الى : النورس لتوريد المطبوعات

28 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434605 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-05-2022  برقم ايداع 9,671.000 الى : سامية عباس محمد عثمان

29 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434605 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-05-2022  برقم ايداع 9,671.000 الى : ليوجد

30 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   393787 وتم ايداعه 

DARK SIDE بتاريخ   10-11-2015  برقم ايداع 15,598.000 الى :  دارك سايد

31 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   393787 وتم ايداعه 

Dark Side  بتاريخ   13-10-2011  برقم ايداع 14,320.000 الى : دارك سايد

32 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434608 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 9,724.000 الى : محمد سليمان محمد سالم

33 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434608 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 9,724.000 الى : سمارت بيلدنج للستشارات الهندسية والتصميمات 

والمقاولت والتوريدات

34 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   407922 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-05-2016  برقم ايداع 10,152.000 الى : كنش لتجارة الحذية جملة

35 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   431522 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2021  برقم ايداع 3,375.000 الى : القيصر لتجارة مستحضرات التجميل

36 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   415787 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2017  برقم ايداع 14,370.000 الى : الترزى

37 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   422922 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2018  برقم ايداع 14,169.000 الى : مؤسسة الحسن لصيانة السيارات الملكى والنقل

38 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434615 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 9,931.000 الى : عصام فرج ا ابراهيم يونان

39 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434615 وتم ايداعه 

E.M.CHEMICAL بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 9,931.000 الى : اى .ام.كيميكال

40 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434621 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 10,001.000 الى : احمد محمد نجيب احمد

41 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434621 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 10,001.000 الى : الرحمه للتوريدات العموميه

42 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   228894 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-1983  برقم ايداع 20,026.000 الى : لؤلؤه السلم

43 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   431863 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2021  برقم ايداع 6,104.000 الى : رويال ارت للمقاولت
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44 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434629 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2022  برقم ايداع 10,144.000 الى : باسم عماد الدين محمد عبد الحليم

45 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   419593 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-02-2018  برقم ايداع 5,537.000 الى : التقوى لتوريد المخللت

46 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   420101 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2018  برقم ايداع 4,471.000 الى : سهرايه كافيه

47 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434644 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-05-2022  برقم ايداع 10,572.000 الى : اوتو تريد

48 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434644 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-05-2022  برقم ايداع 10,572.000 الى : احمد محمود احمد داود
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الشخاص

1 - احمد سيد حسن ابو النجا  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   297986 وتم ايداعه بتاريخ  16-09-1996 برقم 

ايداع    15291تم التأشير فى تاريخ   23-12-1997   بــ  الغاء تعينه

2 - عصام سيد زكى محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   297986 وتم ايداعه بتاريخ  16-09-1996 برقم 

ايداع    15291تم التأشير فى تاريخ   23-12-1997   بــ  الغاء تعينه

3 - اندرو انور فضل اسحق  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   402042 وتم ايداعه بتاريخ  15-06-2015 برقم 

ايداع    8557تم التأشير فى تاريخ   21-06-2018   بــ  

4 - طلل عيد محمد زهران  مدير فرع المقيد برقم قيد   429238 وتم ايداعه بتاريخ  18-02-2020 برقم 

ايداع    2624تم التأشير فى تاريخ   18-02-2020   بــ  

5 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434447 وتم ايداعه بتاريخ  

31-03-2022 برقم ايداع    6495تم التأشير فى تاريخ   31-03-2022   بــ  

6 - محسن عبد المنعم حسن عبد الرحمن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   390304 وتم ايداعه بتاريخ  

08-05-2022 برقم ايداع    8517تم التأشير فى تاريخ   08-05-2022   بــ  

7 - ولء رمضان عبدا السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434574 وتم ايداعه بتاريخ  

15-05-2022 برقم ايداع    9032تم التأشير فى تاريخ   15-05-2022   بــ  

8 - محمد فاروق امين السلكاوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434590 وتم ايداعه بتاريخ  

17-05-2022 برقم ايداع    9237تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

9 - ايهاب سمير عبدالمسيح  مدير فرع المقيد برقم قيد   434591 وتم ايداعه بتاريخ  17-05-2022 برقم ايداع    

9256تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

10 - محمود سيد حسن عبدالسلم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434598 وتم ايداعه بتاريخ  

19-05-2022 برقم ايداع    9490تم التأشير فى تاريخ   19-05-2022   بــ  

11 - سامية عباس محمد عثمان  مدير فرع المقيد برقم قيد   434605 وتم ايداعه بتاريخ  22-05-2022 برقم 

ايداع    9671تم التأشير فى تاريخ   22-05-2022   بــ  

12 - بسام سامى عبدالمجيد محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434634 وتم ايداعه بتاريخ  

29-05-2022 برقم ايداع    10241تم التأشير فى تاريخ   29-05-2022   بــ  

13 - محمود على عبده البربير  مدير فرع المقيد برقم قيد   434643 وتم ايداعه بتاريخ  31-05-2022 برقم 

ايداع    10547تم التأشير فى تاريخ   31-05-2022   بــ  

14 - أحمد محمود أحمد داود  مدير فرع المقيد برقم قيد   434644 وتم ايداعه بتاريخ  31-05-2022 برقم 

ايداع    10572تم التأشير فى تاريخ   31-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - اطلس لتجاره الدوات المكتبيه والتصوير والخردوات اشرف نبيل خليل مجد ا وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم    247881 قيدت فى 08-08-1987 برقم ايداع   11517 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب 

السجل تم فسخ الشركة

2 - طه صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    335875 قيدت فى 12-12-2000 برقم ايداع   21955 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

3 - اسلم مصطفى حافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    424355 قيدت فى 29-10-2018 برقم ايداع   

19170 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

4 - قرني ابوسريع علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    297292 قيدت فى 13-08-1996 برقم ايداع   

12990 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

5 - محمد السيد جبر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    326507 قيدت فى 16-10-1999 برقم ايداع   

19166 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

6 - مصطفي عبد الله هاشم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    360702 قيدت فى 07-06-2004 برقم ايداع   

9697 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

7 - عماد فوزى حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    403556 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع   

40355 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

8 - ملك فوزى ملك و مينا ناجى فايق   شركة سبق قيدها برقم    426978 قيدت فى 28-03-2019 برقم 

ايداع   5507 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

9 - روبير صبحي ملطي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    377442 قيدت فى 16-05-2006 برقم ايداع   

9845 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

10 - احمد مجدى احمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    428659 قيدت فى 24-11-2019 برقم ايداع   

16456 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

11 - مجدي فؤاد عبدالفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    292574 قيدت فى 21-11-1995 برقم ايداع   

17658 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

12 - شركه عيسي جروب   شركة سبق قيدها برقم    364716 قيدت فى 14-12-2004 برقم ايداع   

821519 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

13 - عنتر فهمى عبد النبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    405567 قيدت فى 04-02-2016 برقم ايداع   

2204 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

14 - بلل السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    431638 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع   5319 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

15 - مهندس ايهاب السيسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    381580 قيدت فى 25-09-2006 برقم ايداع   

421057 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

16 - عمرو سعيد امين بدر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    388801 قيدت فى 02-07-2009 برقم ايداع   

11029 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

17 - الشركة العربية الفريقية للغذية فيلوباتير عزت يسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    396715 قيدت 

فى 16-01-2013 برقم ايداع   730 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

18 - شركه المهندس محمد صبرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    402344 قيدت فى 18-08-2015 برقم 

ايداع   10799 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

19 - يوسف خميس يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    414095 قيدت فى 20-04-2017 برقم ايداع   

7800 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

20 - شركه ايسبرج لصناعات التبريد ش 0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم    283473 قيدت فى 

05-07-1994 برقم ايداع   9125 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل لنتهاء اعمال التصفية

Page 42 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

21 - السراج لنظم المعرفة سالى كمال الدين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    287795 قيدت فى 

01-03-1995 برقم ايداع   3130 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

22 - اسامة صبحى عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    411940 قيدت فى 29-12-2016 برقم 

ايداع   25529 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

23 - علء احمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    413102 قيدت فى 01-03-2017 برقم ايداع   

4165 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

24 - سيد محمد سيد وشركاه) العبور للنقل الدولي (   شركة سبق قيدها برقم    270722 قيدت فى 

18-01-1992 برقم ايداع   900 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

25 - شريف محمد ايمن محمد هاشم و شركاه نيو كاردنيال   شركة سبق قيدها برقم    280285 قيدت فى 

11-12-1993 برقم ايداع   16683 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

26 - عماد عبد الدايم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    323891 قيدت فى 10-08-2004 برقم ايداع   

13964 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

27 - شركه السراء للغزل   شركة سبق قيدها برقم    323891 قيدت فى 10-08-2004 برقم ايداع   13964 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

28 - عمرو محمد محمد عبد القادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    422854 قيدت فى 02-08-2018 برقم 

ايداع   13957 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

29 - الشركه الدوليه للصادرات  عاطف اسماعيل مصطفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    274809 قيدت 

فى 24-11-1992 برقم ايداع   15120 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

30 - شركة الصفا للتجارة )م0لؤى الفزى وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم    291922 قيدت فى 

21-10-1995 برقم ايداع   15677 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

31 - عل محمود وشريكها للتخليص الجمركى والمقاولت العامة   شركة سبق قيدها برقم    396821 قيدت فى 

06-02-2013 برقم ايداع   1604 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

32 - شاهيناز ابو بكر الصديق حسن مهدى النجار وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    398426 قيدت فى 

04-02-2014 برقم ايداع   1506 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

33 - شركة مكرم بسطا خليل ومينا نادى نصحى وسهير فتحى عزيز   شركة سبق قيدها برقم    433028 قيدت 

فى 20-09-2021 برقم ايداع   15144 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

34 - هيثم الجيوشي واحمد رضوان   شركة سبق قيدها برقم    434185 قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع   

2988 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

35 - ايمن فلتاؤوس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    395885 قيدت فى 13-08-2012 برقم ايداع   

11104 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

36 - توتينو لمبورجينى taninol ambonghini   شركة سبق قيدها برقم    395885 قيدت فى 

13-08-2012 برقم ايداع   11104 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

37 - محمد رفاعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    401214 قيدت فى 25-02-2015 برقم ايداع   2825 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

38 - احمد ابراهيم حسن منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    423729 قيدت فى 24-09-2018 برقم 

ايداع   16888 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

39 - ادوارد اسحق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    432915 قيدت فى 06-09-2021 برقم ايداع   

14335 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة

40 - شركه معن الحلوي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    230551 قيدت فى 16-02-1984 برقم ايداع   

2536 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

41 - سيد محمد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    351305 قيدت فى 02-02-2003 برقم ايداع   

82036 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة
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42 - شركه ناصر الدين ومحمد محي الدين للتجاره في البقاله   شركة سبق قيدها برقم    136266 قيدت فى 

29-08-1968 برقم ايداع   4461 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

43 - عادل ملك غبر ومؤنس ادوارد يؤانس ونبيل جوزيف رزق ا   شركة سبق قيدها برقم    212320 

قيدت فى 19-07-1981 برقم ايداع   11635 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركة

44 - جمال احمد خليفه وشركاه وشركه بانور اما الصدقاء للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    

313583 قيدت فى 13-05-1998 برقم ايداع   7913 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

45 - عصام مصطفى السيد قاسم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    401335 قيدت فى 09-03-2015 برقم 

ايداع   3484 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

46 - محمود صبحى عبد العظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    427897 قيدت فى 29-07-2019 برقم 

ايداع   10198 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسح الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقة وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

47 - محمدى صلح محمدى عبدالعزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    422313 قيدت فى 

02-07-2018 برقم ايداع   11736 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

48 - عبدالمنعم محمد علي الهواري و مجدى عبدالمنعم خليفة   شركة سبق قيدها برقم    327040 قيدت فى 

04-11-1999 برقم ايداع   20645 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

49 - محمد على حسن و شريكة ) شركة غرامكو للستيراد و التصدير و التوريدات العمومية (   شركة سبق 

قيدها برقم    261411 قيدت فى 08-03-1990 برقم ايداع   3424 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - 

شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة

50 - رمزي تادرس جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    301173 قيدت فى 01-01-1997 برقم ايداع   

69 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

51 - شركه ريمون منير سارح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    337081 قيدت فى 18-02-2001 برقم 

ايداع   2676 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

52 - محمد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    384085 قيدت فى 25-02-2007 برقم ايداع   3171 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

53 - طاهر على عيد على و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    397643 قيدت فى 06-08-2013 برقم ايداع   

9062 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

54 - جرجس نعيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    202247 قيدت فى 10-03-1980 برقم ايداع   4197 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

55 - ابوبكر الصديق موسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    242288 قيدت فى 07-09-1986 برقم ايداع   

11081 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

56 - مصطفي احمد الحسيني شيحه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    316814 قيدت فى 20-09-1998 برقم 

ايداع   16530 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

57 - محمد رمضان محمد وفا وشريكية   شركة سبق قيدها برقم    409881 قيدت فى 08-09-2016 برقم 

ايداع   18025 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

58 - شركة ايمن عبدالفتاح شاهين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    424108 قيدت فى 2018-10-16 

برقم ايداع   18303 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة
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رأس المال

1 - مجدى سيد حسن وتامر عبدالعزيز عبدالحميد زشركاهم شركة سبق قيدها برقم     262405 قيدت فى 

28-05-1990 برقم ايداع    6846وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

75,000.000

2 - وحيد واشرف وهشام حسن شعراوي وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     315305 قيدت فى 1998-07-18 

برقم ايداع    12381وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - احمد طارق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     416660 قيدت فى 25-09-2017 برقم ايداع    18852

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

4 - شركة السلم للسجائر ) ابراهيم محمد ابراهيم وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     258344 قيدت فى 

27-08-1989 برقم ايداع    10559وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000.000

5 - احمد محمد يسرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     422235 قيدت فى 24-06-2018 برقم ايداع    

11405وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

6 - محمد السعيد الطاهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     287609 قيدت فى 18-02-1995 برقم ايداع    

2600وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

7 - جمال لويس عبد الملك وشركاه شركة سبق قيدها برقم     423306 قيدت فى 03-09-2018 برقم ايداع    

15491وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,500,000.000

8 - كوداك اكسبريس سفير بشرى ابراهيم جرجس وجارمين سمير جورجى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     

289647 قيدت فى 20-06-1995 برقم ايداع    8895وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  450,000.000

9 - سعد محمد احمد سعد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     381017 قيدت فى 30-08-2006 برقم ايداع    

19202وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

10 - طارق سعيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     295598 قيدت فى 21-05-1996 برقم ايداع    7466

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

11 - حسن عبد القوى سلمه وعبد الحافظ السعيد وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     392062 قيدت فى 

09-01-2011 برقم ايداع    374وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

6,000,000.000

12 - سامى سعد سيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     271782 قيدت فى 08-04-1992 برقم ايداع    

4917وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

13 - حسن حسن احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     318147 قيدت فى 07-11-1998 برقم ايداع    

20250وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

14 - شركه انجال عزيز عبد المسيح )عزت عزيز وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     335936 قيدت فى 

16-12-2000 برقم ايداع    22123وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

15 - محمد ابراهيم على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     424507 قيدت فى 05-11-2018 برقم ايداع    

19650وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000
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16 - احمد بدوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     373943 قيدت فى 31-12-2005 برقم ايداع    25048

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,875,000.000

17 - سامح نبيل و شريكه شركة سبق قيدها برقم     407718 قيدت فى 12-05-2016 برقم ايداع    9464

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

18 - مصر حلوان للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     193942 قيدت فى 29-01-1979 برقم ايداع    

1755وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  225,000,000.000

19 - مكتب مصر  حلوان للستيراد والتصدير شركه ذات مسئوليه محدوده شركة سبق قيدها برقم     193942 

قيدت فى 29-01-1979 برقم ايداع    1755وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

225,000,000.000

20 - اورينتال للمقاولت العموميه مصطفي محمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     293172 قيدت فى 

24-12-1995 برقم ايداع    19705وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

15,000,000.000

21 - مصطفى عمرو درويش وشركائه شركة سبق قيدها برقم     407082 قيدت فى 11-04-2016 برقم ايداع    

7456وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

22 - الهام علي مرشد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     433570 قيدت فى 24-11-2021 برقم ايداع    

19421وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

23 - مصر حلوان للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     193942 قيدت فى 29-01-1979 برقم ايداع    

1755وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000,000.000

24 - مكتب مصر  حلوان للستيراد والتصدير شركه ذات مسئوليه محدوده شركة سبق قيدها برقم     193942 

قيدت فى 29-01-1979 برقم ايداع    1755وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000,000.000

25 - حامد محمود ابراهيم البنا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     367180 قيدت فى 29-03-2005 برقم 

ايداع    6011وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

26 - فرج ا فايز فرج ا ونادى جاد حنا جاد شركة سبق قيدها برقم     404240 قيدت فى 2015-12-03 

برقم ايداع    17059وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  110,000.000

27 - شركة أحمد سليمان سعد حبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     405621 قيدت فى 08-02-2016 برقم 

ايداع    2387وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

28 - اسماعيل احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     116704 قيدت فى 10-09-1963 برقم ايداع    5680

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

29 - عبدالهادي يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     325067 قيدت فى 16-08-1999 برقم ايداع    

14974وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  120,000.000

30 - حسام الدين عبد العزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     397925 قيدت فى 06-11-2013 برقم ايداع    

12042وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

31 - شركة وسط الدلتا لنتاج وتشكيل الصلب ابناء صلح اسماعيل عطيه السيسى شركة سبق قيدها برقم     

108433 قيدت فى 09-10-1961 برقم ايداع    12694وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  200,000.000

32 - كرنفال تامر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     316437 قيدت فى 02-09-1998 برقم ايداع    15426

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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33 - احمد ابراهيم صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     415515 قيدت فى 17-07-2017 برقم ايداع    

13219وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000

34 - عبد العزيز على عبد المجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     427360 قيدت فى 09-05-2019 برقم 

ايداع    7384وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

35 - هانى عبد ا عبد الرحيم وشريكه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     432124 قيدت فى 2021-05-25 

برقم ايداع    7783وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

36 - علي عبد الغني سليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     287065 قيدت فى 17-01-1995 برقم ايداع    

923وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

37 - شركة ميلد ناصر ميلد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     396802 قيدت فى 04-02-2013 برقم ايداع    

1474وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000
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العناوين

1 - احمد طارق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     416660 قيدت فى 25-09-2017 برقم ايداع    18852

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركه ليصبح/ العقار رقم 

13 مربع 1165 تقسيم شركه مصر الجديده - شيراتون

2 - الملك للستيراد و بيع المكملت الغذائية شركة سبق قيدها برقم     397785 قيدت فى 25-09-2013 برقم 

ايداع    10643وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان محل رقم 

)1( الكائن بالعقار رقم )24( شارع نور الدين بهجت بالمنطقه الثامنه

3 - احمد رفعت عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     402897 قيدت فى 29-09-2015 برقم ايداع    

12945وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القطعة رقم )80( بلوك صناعات 

الصغيرة ب,ج

4 - عماد فوزى حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     403556 قيدت فى 02-11-2015 برقم ايداع    

15020وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن /25 شارع 

عمر زعفان متفرع من شارع الطيران

5 - عماد فوزى حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     403556 قيدت فى 02-11-2015 برقم ايداع    

15020وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء  الفرع الكائن   /في الدور 

الثاني من المبني المقام علي  قطعة 316 المنطقة الصناعية جنوب غرب 6أ

6 - احمد محمد يسرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     422235 قيدت فى 24-06-2018 برقم ايداع    

11405وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع / شقة 2 فوق 

الرضي بالعقار 44 قطعة 1 بلوك 40 - شارع حسنين هيكل المنطقة السادسه مدينة نصر

7 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العاصمة 

الدارية الكائن بالقطعة رقم A1-26  الحي المالي - منطقة البنوك - العاصمة الدارية

8 - مدحت رحمى عبد ا وايهاب لمعى ملك وشركاهما شركة سبق قيدها برقم     364753 قيدت فى 

15-12-2004 برقم ايداع    21656وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم )3( بالعقار )16( شارع زكريا احمد

9 - عصام جوده وشريكته شركة سبق قيدها برقم     387097 قيدت فى 10-07-2008 برقم ايداع    10357

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / شقة رقم 

)1( بالعمارة )51( السويسرى أ - الحى العاشر

10 - مصطفى شفيق عوض اسماعيل و شريكة شركة سبق قيدها برقم     408520 قيدت فى 2016-06-21 

برقم ايداع    13132وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركه 

ليصبح 8 ش العشرين من ش متحف المطريه

11 - جمال لويس عبد الملك وشركاه شركة سبق قيدها برقم     423306 قيدت فى 03-09-2018 برقم ايداع    

15491وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة محلين رقمي ) 10( , ) 

11 ( بالعقار رقم ) 10 ( بشارع اسماعيل رمزى

12 - شركه النصر للجهزه الكهربائيه واللكترونيه )نيازا(ش ت م م شركة سبق قيدها برقم     7753 قيدت فى 

26-05-1935 برقم ايداع    8055وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

فرع الشركه الكائن 9 شارع خير ا
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13 - شركه دلتا للنظمه الهندسيه محمد بدر الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     256082 قيدت فى 

04-03-1989 برقم ايداع    3107وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع بالعنوان / قطعة الرض رقم 21ص3 بمنطقة الخدمات الصناعية و التجارية

14 - محمد لطفى مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     328567 قيدت فى 15-01-2000 برقم ايداع    

532وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع الشركة الكائن فى 9 شارع 

خير ا المله

15 - محمد لطفى مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     328567 قيدت فى 15-01-2000 برقم ايداع    

532وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع مقر ادارى للشركة الكائن 

فى / مساكن شيراتون حي الملتقي العربي طريق المطار امتداد طريق النصر عمارة 40أ الدور الول الشقة رقم 

102-101

16 - محمد لطفى مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     328567 قيدت فى 15-01-2000 برقم ايداع    

532وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرعين الكائنين فى 16,15 

شارع عمرو بن العاص جسر السويس مدينة قباء

17 - طارق صبح على حسن الجنيدى وشريكية شركة سبق قيدها برقم     370846 قيدت فى 2005-08-21 

برقم ايداع    16281وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 36 شارع احمد 

كمال متفرع من شارع عمر بن الخطاب

18 - الهندسية الحديثة للمقاولت ناصر محمد حسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم     399203 قيدت فى 

24-06-2014 برقم ايداع    8031وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 

حارة محمد محمود متفرع من ش الزعيم غاندى

19 - اصبح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش.ق.م.م  )بدل من شركة الصناعات الغذائية( شركة سبق قيدها 

برقم     434640 قيدت فى 11-01-1994 برقم ايداع    311وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة اصبح */ 1 ميدان السواح سراي القبه

20 - شاهر موريس و شركاه شاهر للسياحه شركة سبق قيدها برقم     379855 قيدت فى 26-07-2006 برقم 

ايداع    15995وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف العقار رقم 1 ارض 

محلج فرغلي

21 - محمد عبدالباقى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     397464 قيدت فى 13-06-2013 برقم ايداع    

7511وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 100 منطقة الصناعات 

الكهربائية و الهندسية بالمنطقة الصناعية - التجمع الثالث

22 - احمد سعيد بسيونى عبدالحكيم وشركاة شركة سبق قيدها برقم     401523 قيدت فى 01-04-2015 برقم 

ايداع    4815وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز 

الرئيسى للشركة ليصبح / 5 شارع الصفا والمروة النعام عين شمس الشرقية

23 - خالد محمد حسنى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     401633 قيدت فى 21-04-2015 برقم ايداع    

5678وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مقر الشركه الي /عماره 3 / 

11  شارع الهدايه حي السفارات مدينة نصر شقه بالدور الول رقم1ب قسم مدينة نصر

24 - وفاء على نور الدين حجاج وشريكها شركة سبق قيدها برقم     319341 قيدت فى 23-12-1998 برقم 

ايداع    23704وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة 

ليصبح / 195 شارع العروبة امام الكلية الحربية

25 - احمد جمال احمد خليل و شريكه شركة سبق قيدها برقم     432937 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    

1453وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / القطعه رقم 

37 زهرة اللوتس 11 الدور الرضى شقة رقم 3 التجمع الول
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26 - هانى شاكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     433434 قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع    18286

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة فرع للشركة بالعنوان الكائن فى / 

طريق المطار المتفرع من طريق بلبيس الصحراوى عند علمة الكيلو 17.5  و التي تقع يمين مصنع 18 الحربي

27 - سيد حسن عبدالوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     434454 قيدت فى 05-04-2022 برقم ايداع    

6655وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل مقر الشركة ليصبح / قطعة 

ارض e-6-1 العاشر من رمضان وبذلك يتم نقل القيد من سجل تجارى القاهرة المميز الى سجل العاشر من 

رمضان

28 - عماد عبد الدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     323891 قيدت فى 01-07-1999 برقم ايداع    

11881وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة الفرع الكائن بالعنوان / 4  

شارع حافظ اسماعيل متفرع من شارع الشركة - البركة

29 - عماد عبد الدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     323891 قيدت فى 01-07-1999 برقم ايداع    

11881وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح / 

18 شارع بدر الدين - رابعه العدوية

30 - عماد عبد الدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     323891 قيدت فى 01-07-1999 برقم ايداع    

11881وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغا الفرع الكائن بالعنوان / شارع 

حافظ اسماعيل من شارع الشركة - البركة

31 - محمد سامي وشريكه لمستلزمات المكاتب  جلوبال دوكيومنت سوليو شنز لمستلزمات المكاتب شركة سبق 

قيدها برقم     328955 قيدت فى 02-02-2000 برقم ايداع    1797وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل التجارى رقم 106 بالدور الول بمول مرحبا بمنطقة التجمع الخامس

32 - رائف عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     337848 قيدت فى 01-04-2001 برقم ايداع    4929

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 32 العقار 44 مجموعة 62 قسم مدينتي

33 - رائف عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     337848 قيدت فى 01-04-2001 برقم ايداع    4929

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم 79 مجموعة 10 قسم مدينتي

34 - محمد حسين ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     341162 قيدت فى 29-08-2001 برقم ايداع    

15620وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 39 شارع المطبعة الهلية - 

بولق ابو العل

35 - حسن عمرو يوسف زهران و شركاه شركة سبق قيدها برقم     249218 قيدت فى 17-11-1987 برقم 

ايداع    16237وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ك 18 - ارض عماد 

نصر شاى العروسة سابقا - حاليا شارع نصر عبد الوهاب - مدينة السلم

36 - زكريا نادر عبيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     388048 قيدت فى 08-02-2009 برقم ايداع    

1969وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 3 حوض 

ملقة الفول - امام كوبرى سماحة - زمام البركة - دائرة قسم المرج

37 - سوسن ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     389783 قيدت فى 25-02-2010 برقم ايداع    

3117وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 حارة دخيل على متفرع من 

شارع سيدى بلل من شارع مصطفى حافظ

38 - نهال مدحت محمد صالح وشركاها شركة سبق قيدها برقم     401830 قيدت فى 17-05-2015 برقم 

ايداع    7082وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/شقه 

رقم 11 بالعقار 75 شارع مصطفي النحاس 43 المنطقه الثامنه - ق3 ب 34
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39 - اورينت تورز للقري والفنادق السياحيه شركة سبق قيدها برقم     264282 قيدت فى 01-11-1990 برقم 

ايداع    13036وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل مقر الشركه الي 4 

شارع ويصا واصف وبذلك يتم نقل القيد من مكتب سجل تجاري القاهره

40 - سعيد عبد الحفيظ و شركاه شركة سبق قيدها برقم     395756 قيدت فى 30-03-2016 برقم ايداع    

6586وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع بالعنوان / محل 

40 بالدور )A( بالمركز التجاري جنينه مول

41 - الشريط بوتيد شركة سبق قيدها برقم     395756 قيدت فى 30-03-2016 برقم ايداع    6586وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع بالعنوان / محل 40 بالدور 

)A( بالمركز التجاري جنينه مول

42 - سعيد الشريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     395756 قيدت فى 16-02-2020 برقم ايداع    2569

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع بالعنوان / سيتى سنتر 

الماظة وحدة رقم D1-39-1 وسمته التجارية ديبورا لتصبح / وحدة رقم C1-31-2 سيتى سنتر الماظة

43 - ديبورا شركة سبق قيدها برقم     395756 قيدت فى 16-02-2020 برقم ايداع    2569وفى تاريخ  

18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع بالعنوان / سيتى سنتر الماظة وحدة 

رقم D1-39-1 وسمته التجارية ديبورا لتصبح / وحدة رقم C1-31-2 سيتى سنتر الماظة

44 - احمد ممدوح النمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     412990 قيدت فى 26-02-2017 برقم ايداع    

3868وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 1بالعقار 2045 شارع 

بركات المعراج

45 - اسلم سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     432162 قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    

8048وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي /59 عمارات 

صقر قريش الدور الول شقه رقم 5-مساكن شيراتون

46 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     434047 قيدت فى 24-01-2022 برقم 

ايداع    1431وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 5 ش الخصوص العمومي 

ناصية شارع السيد عبدالعبادى - الخصوص

47 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     434047 قيدت فى 24-01-2022 برقم 

ايداع    1431وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1 ش سليمان عودة متفرع 

من شارع احمد عرابي

48 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     434047 قيدت فى 24-01-2022 برقم 

ايداع    1431وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 108 شارع الجهاد

49 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     434047 قيدت فى 24-01-2022 برقم 

ايداع    1431وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 48 أ شارع جسر السويس 

- الف مسكن

50 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     434047 قيدت فى 24-01-2022 برقم 

ايداع    1431وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 شارع سيد سويلم من 

شارع الفيوم

51 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدتين 

رقمي 1-2 بمول النصر بوليفار - نادى السكة الحديد الرياضي
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52 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 12 ميدان 

المساحة

53 - شركه العروبه للصرافه ش م م شركة سبق قيدها برقم     269012 قيدت فى 02-10-1991 برقم ايداع    

13349وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة على نقل فرع الشركة 

الكائن فى / 2 عقار 33 شارع معبد الكرنك محافظة القصر الى المقر الجديدلفرع الشركة الكائن فى / 55 شارع 

ابو داوود الظاهرى متفرع من شارع مكرم عبيد المقام على قطعة الرض رقم 2 بلوك 63 المنطقة السادسة مدينة 

نصر

54 - سامى سعد سيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     271782 قيدت فى 08-04-1992 برقم ايداع    

4917وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مصنع كائن طريق الوتوستراد 

المنطقة الصناعية الثانية منطقة عرب ابو مساعد - الصف

55 - مجدي عفيفي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     282800 قيدت فى 17-05-1994 برقم ايداع    6855

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن في/ المحلين رقمى 2,1 

بالعقار رقم 2ش عثمان بن عفان

56 - الياس ابراهيم الياس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     378549 قيدت فى 13-06-2006 برقم ايداع    

12434وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع الكائن ب / 5  شارع 

مراد بك

57 - الياس ابراهيم الياس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     378549 قيدت فى 13-06-2006 برقم ايداع    

12434وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / حى الملتقي 

العربي بالماظة - سيتي سينتر الماظة

58 - الياس ابراهيم الياس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     378549 قيدت فى 13-06-2006 برقم ايداع    

12434وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / طريق 

الواحات مقابل مدينة النتاج العلمي منطقة التوسعات الشرقية - مول مصر

59 - الشركة الوطنية لتجارة و توزيع المواد الغذائية ندى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     401976 قيدت 

فى 07-06-2015 برقم ايداع    8119وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الكائن فى / 599 ش بورسعيد

60 - عبدالسلم محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     409335 قيدت فى 11-08-2016 برقم ايداع    

15987وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي ليصبح / 

بلوك 5 القطعة 27 سوق العبور

61 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

279850 قيدت فى 18-11-1993 برقم ايداع    15310وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن فى قطعه الرض رقم 69 بالمنطقة الصناعية العاشر من رمضان

62 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

279850 قيدت فى 18-11-1993 برقم ايداع    15310وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل تجارى الكائن بالدور الرضى بالعقار 13 شارع محمد الفيومى من 

شارع الربعين منشية السد العالى

63 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

279850 قيدت فى 18-11-1993 برقم ايداع    15310وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل تجارى لة عدد 2 باب والكائن على قطعة الرض رقم 16 شارع 

ابراهيم العسكرى من  ش كمال حجاب  منشية السد العالى
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64 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

279850 قيدت فى 18-11-1993 برقم ايداع    15310وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان / عنبر 84 والبالغى مساحتة 600 متر مربع بالمشروع الذى اقامتة مركذ 

صناعات الجلود المتطورة والكائن بالقطعة  21 /28 -6ا شرق المنطقة الصناعية الثالثة

65 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

279850 قيدت فى 18-11-1993 برقم ايداع    15310وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان / عنبر 76 والبالغ مساحتة 600 متر مربع الكائن بالمشروع الذى اقامتة 

شركة مركز صناعات الجلود المتطورة والكائن بالقطعة 28/21 -6ا شرق المنطقة الصناعية الثالثة

66 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

279850 قيدت فى 18-11-1993 برقم ايداع    15310وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن فى القطعه 41 بالمنطقة الثالثة شرق 6 أ العاشر من رمضان داخل مدينة 

الجلود

67 - محمد صبحي عبد الحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     434508 قيدت فى 18-04-2022 برقم 

ايداع    7397وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم ) 2د ( السوق 

القديم - الرحاب

68 - محمد احمد وعماد عبد العظيم وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     359591 قيدت فى 2004-04-18 

برقم ايداع    6407وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المصنع الكائن فى 

المنطقة الصناعية الولى - قطعة رقم 154

69 - حسن عبد المنعم على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     394672 قيدت فى 05-02-2012 برقم ايداع    

1916وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح / 45 

شارع نخلة المطيعى

70 - نبيل الجندى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     403378 قيدت فى 25-10-2015 برقم ايداع    14486

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة ليصبح / الدور 

الرضى 9 شارع محمد جيزاوى قسم التجمع الول

71 - خالد محمد حسنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     401734 قيدت فى 04-05-2015 برقم ايداع    

6371وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مقر الشركه الي عماره 3 / 11 

شارع الهدايه حي السفارات

72 - محمد قاسم عبده عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     415236 قيدت فى 21-06-2017 برقم 

ايداع    11948وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركه 

ليصبح / شقه رقم 102 فى العقار رقم 74 شارع فريد سميكه . الحجاز

73 - محمد قاسم عبده عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     415236 قيدت فى 21-06-2017 برقم 

ايداع    11948وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة 

ليصبح / شقة رقم 102 في العقار رقم 7 شارع فريد سميكه - الحجاز

74 - ضحي فاضل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     434575 قيدت فى 10-10-2019 برقم ايداع    

1827629وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

8183 ش 9 الهضبه العليا

75 - اتش بي فارما hp pharma شركة سبق قيدها برقم     434575 قيدت فى 10-10-2019 برقم ايداع    

1827629وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

8183 ش 9 الهضبه العليا
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76 - ياسراحمد صلح محمود البيارى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     320999 قيدت فى 1999-03-09 

برقم ايداع    4126وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان 

/ مباني الوحدة التجارية رقم 4,3,2 نموذج د الدور الرضي مشروع نجوم الصفا الكائن بمركز المدينة الرئيسي 

بمدينة العاشر من رمضان قطعة 1م س 3-19 و مساحتها 70 سبعون متر مربع شاملة الخدمات

77 - فرج ا فايز فرج ا ونادى جاد حنا جاد شركة سبق قيدها برقم     404240 قيدت فى 2015-12-03 

برقم ايداع    17059وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة 

 )Terrace-B ( الكائن بالدور الول - المول التجارى )B1-10+B1-11 ( بالعنوان / المحل التجارى رقم

منطقة خدمات )1( منطقة توسعات الحي الثالث شرق

78 - شركة حمدى فتحى عبد الموجود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     432307 قيدت فى 2021-06-15 

برقم ايداع    9244وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة الدارية رقم 1 

بالعقار رقم 3089 بشارع مرحلة 4 زهراء مدينة نصر

79 - حسن محمد حسن محمد محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     246760 قيدت فى 06-05-1987 برقم 

ايداع    7840وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اضافة فرع جديد للشركة 

ليصبح / شقة دوراول علوى - امام مدرسة اللغات شرقي - قسم ادفو

80 - حسن محمد حسن محمد محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     246760 قيدت فى 06-05-1987 برقم 

ايداع    7840وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء فرع بالعنوان / 1 ش 

المتفرع من ش الشئون الجتماعية ادفو -قسم ادفو

81 - منال منير نخله و شريكتها انجي احمد عيسي شركة سبق قيدها برقم     324689 قيدت فى 

01-08-1999 برقم ايداع    13936وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مركز الشركة ليصبح / 2 شارع الحرية

82 - خالد فكرى ابراهيم نصر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     397790 قيدت فى 26-09-2013 برقم 

ايداع    10702وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان مقر الشركة 

ليصبح / الوحدة 32 بالدور الثانى فوق الرضى بالعقار رقم 15 ش سليمان الحلبى

83 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل G11 , G17 بالدور 

الرضي مول تاون سنتر الشروق شمال مركز المدينة

84 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 4 

مدخل 1 بلوك 18 مساكن الوايلي الكبير  مقر ادارى

85 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 

بالدور الرضي - مول دريمز قطعة ) 56-57-58( التجمع الخامس

86 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 2 

مدخل 1 بلوك 7 مساكن القبة القديمة  مقر ادارى

87 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 1 

مدخل 2 بلوك 18 مساكن الوايلي- مطبخ

88 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / رقم 4 ش 

احمد الدهم - مطبخ
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89 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / ش مسجد 

الرحمن - ارض الدلتا - مسطرد - مطبخ

90 - شركه طارق خليفه سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     344560 قيدت فى 05-03-2002 برقم 

ايداع    3643وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح 

/ 3 شارع دكتور مظهر عاشور

91 - الياس ابراهيم الياس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     378549 قيدت فى 13-06-2006 برقم ايداع    

12434وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع الكائن بالعنوان / 

طريق السكندرية القاهرة الصحراوى سيتي سنتر

92 - محمد شوقى محمد على خطاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     397976 قيدت فى 2013-11-19 

برقم ايداع    12645وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح / 5 شارع احمد عمر - الحلمية الجديدة

93 - الهندسية الحديثة للمقاولت ناصر محمد حسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم     399203 قيدت فى 

24-06-2014 برقم ايداع    8031وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مقر الشركة ليصبح / 5 حارة محمد محمود متفرع من شارع الزعيم غاندى , والغاؤه كفرع

94 - سراج محروس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     425214 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    

21998وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة ر قم 

3 بالدور الرضى - 83 ش جسر السويس

95 - محمود ياسين السيد مراد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     426178 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع    

1842وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 244 أمتداد 

رمسيس 2

96 - احمد وعبدة شركة سبق قيدها برقم     247196 قيدت فى 10-06-1987 برقم ايداع    9239وفى تاريخ  

30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بمساحة 5/4/3 بفندق ذاويسن كايرو 

جولف ريزورت اندسبا قطامية ديونز التجمع الخامس

97 - احمد وعبدة شركة سبق قيدها برقم     247196 قيدت فى 10-06-1987 برقم ايداع    9239وفى تاريخ  

30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالوحدة رقم GIC AND GIB الكائنة 

بالطابق التجارى بالمبنى B7 مشروع ميفيدا عمار - التجمع الخامس

98 - شركة اسامة عبد النبى وشركاءة شركة سبق قيدها برقم     370517 قيدت فى 09-08-2005 برقم ايداع    

15379وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح /10 

شارع سمير عبد الرؤوف قطعة 15 بلوك 63 المنطقة الثامنة

99 - شركة ناشيونال موتورز ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     370517 قيدت فى 09-08-2005 برقم ايداع    

15379وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح /10 

شارع سمير عبد الرؤوف قطعة 15 بلوك 63 المنطقة الثامنة

100 - محمد خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     388352 قيدت فى 07-04-2009 برقم ايداع    6025

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة الرئيسى ليصبح 5 

شارع ابو عبيده الجراح

101 - عمر عبدالمنعم محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     402855 قيدت فى 22-09-2015 برقم 

ايداع    12834وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي 

للشركه ليصبح / العقار رقم 26 ارض وزراه الماليه الدور الرضي - بمنطقه الميراج - التجمع الول
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102 - هشام لشين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     409803 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

17739وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالشركة بالعقار / 

نموذج 24 بالقطعة 1/6 شارع اللسلكي الدور الثاني - شقة 22

103 - هشام لشين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     409803 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

17739وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع للشركة / بالعقار 22 

شارع لبنان - قسم العجوزة - الدور الول

104 - احمد ابراهيم صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     415515 قيدت فى 17-07-2017 برقم ايداع    

13219وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح / 

المحل رقم )1( بالعقار رقم )10( الكائن بشارع      من شارع الجامعه

105 - هانى عبد ا عبد الرحيم وشريكه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     432124 قيدت فى 

25-05-2021 برقم ايداع    7783وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مقر الشركة ليصبح / 17 شارع الطاقة - الدور الثانى
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النشاط

1 - منصور عبدالعال ومحمود احمد لتجارة العدد ولوازم الورش والمصانع والتوريدات العامه شركة سبق قيدها 

برقم     386729 قيدت فى 06-05-2008 برقم ايداع    6520 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح الغاء نشاط الستيراد من الشركة

2 - محمد فكري عيسي عيسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     430344 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    

12777 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / التسويق العقاري

3 - هند عبدالسلم احمد احمد الهابط وشريكها شركة سبق قيدها برقم     433744 قيدت فى 13-12-2021 برقم 

ايداع    20577 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الكشف الهندسي علي 

معدات واجهزه الرفع بأنوعها وفحصها

4 - شركة السلم للسجائر ) ابراهيم محمد ابراهيم وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     258344 قيدت فى 

27-08-1989 برقم ايداع    10559 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح / بيع سجائر

5 - ياسر صبحي احمد عبد التواب شركة سبق قيدها برقم     373856 قيدت فى 26-12-2005 برقم ايداع    

24765 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تصنيع وبيع كنافة

6 - عبدالخالق صلح و شريكته شركة سبق قيدها برقم     384176 قيدت فى 08-03-2007 برقم ايداع    

3984 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه :-نقل البضائع وشحنها 

للخارج

7 - عبدالحميد رمضان عباس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     408216 قيدت فى 05-06-2016 برقم ايداع    

11236 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الدعايه والعلن

8 - احمد محمد يسرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     422235 قيدت فى 24-06-2018 برقم ايداع    

11405 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / بيع أثاث

9 - اندماج شركه علي محمد علي طنطاوي وشركاه والمكتب العربي للعمال الهندسيه كايرو ماتيك شركة سبق 

قيدها برقم     282446 قيدت فى 24-04-1994 برقم ايداع    5758 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح  اول تعديل النشاط ليصبح /القيام باعمال التصميم الهندسى والتصنيع والتجميع للنظمه المتكامله 

والمعدات الهندسيه او اى اجزاء منها وذلك فى مجالت معالجه توزيع مياه الشرب ومياه الستخدام الصناعى ومياه 

الصرف الصحى والدمى والصناعى وانظمه الرى وحمامات السباحه والنوافيرونظم القياس والتحكم اللى 

والمركزى ونظم التغذية والتوزيع الكهربائى للعمال المذكوره وتصنيع الجزاء الميكانيكية والجزاء المعدنية 

والغير معدنية من البلستيك او الفيبر جلس او غيرها من المواد والتى تلزم لهذه العمال والمقاولت العامه 

والمتكامله والمتخصصه   والقيام بتنفيذ اعمال المقاولت الميكانيكية و الكهربائية والجهزة المتكاملة المتعلقة 

بنشاطها وللشركة الحق فى الستيراد فى حدود غرض الشركة والتصدير والحصول على التوكيلت ومنح 

التوكيلت فى كل او بعض ما يتعلق بنشاطها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمالشبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية

10 - محمد السعيد الطاهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     287609 قيدت فى 18-02-1995 برقم ايداع    

2600 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجاره المواسير ولوازمها والحدايد والعدد اليدوية 

والميكانيكية  والمعادن والخامات بانواعها  واللدائن والعوازل الحراريه ولوازم الورش والمصانع والغليات 

البخارية والتوكيلت التجاريه
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11 - مصطفى شفيق عوض اسماعيل و شريكة شركة سبق قيدها برقم     408520 قيدت فى 2016-06-21 

برقم ايداع    13132 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / 

توريدات عموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (

12 - شركه دلتا للنظمه الهندسيه محمد بدر الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     256082 قيدت فى 

04-03-1989 برقم ايداع    3107 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع 

لوحات كهرباء

13 - ورثه المرحوم عبدالفضيل محمد اسماعيل نصر عبدالفضيل محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

258945 قيدت فى 04-10-1989 برقم ايداع    12401 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافه نشاط عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الدش فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه

14 - النيل التجاريه للستيراد والتصدير ) هاني حنا يوسف وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     355402 قيدت 

فى 06-09-2003 برقم ايداع    15017 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط 

تجارة محركات السيارات الى غرض الشركة

15 - طارق صبح على حسن الجنيدى وشريكية شركة سبق قيدها برقم     370846 قيدت فى 2005-08-21 

برقم ايداع    16281 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط ليصبح/ الستيراد 

والتصدير ) فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجاريه وتجاره وتركيبات الزجاج 

واكسسورات الزجاج

16 - اسلم هادى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     405341 قيدت فى 27-01-2016 برقم ايداع    

1546 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  تجاره الدراجات الناريه والبخاريه 

بكافه انواعها

17 - هالة منير محمود السحرتى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     422201 قيدت فى 21-06-2018 برقم 

ايداع    11270 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / بيع السيارات بالعمولة

18 - محمد رمضان وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     433088 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع    

15698 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / خدمات واعمال النترنت 

والكومبيوتر وتوريداتهما ومستلزماتهما وتركيب شبكاتهما وكافة توريداتها وصياناتهما وكذلك انشاء واقامة وادارة 

المعارض والمؤتمرات بانواعها وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة بانواعها ) فيماعدا توريد 

العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 912 لسنة 2021

19 - عبد الكريم عبد الكريم محمد عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     367554 قيدت فى 2005-04-13 

برقم ايداع    7188 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / اقامة وتشغيل مصنع 

حفر وشطف وتقطيع وزخرفة وتلوين زجاج ومرايات وانتاج زجاج سيكوريت وبومبيه واجهات وزجاج افران 

وزجاج دوبل جلس عاذل وزجاج ترابكس للديكور

20 - سعد محمد احمد سعد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     381017 قيدت فى 30-08-2006 برقم ايداع    

19202 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /اعمال القطع والحفر والردم واعمال 

التسويه والدمج واعمال التكسير والتكثيف واعمال النقل والتوريدات ) في ماعدا مجالت الدعايه والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (واعمال الطرق وصيانه واصلح المعدات والجهزه الطبيه 

ومستلزماتها وتوريدها

21 - بيومى فرحان يوسف وشركائه شركة سبق قيدها برقم     215262 قيدت فى 07-12-1981 برقم ايداع    

24932 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / عرض مصنفات سمعيه وسمعيه 

وبصريه عن طريق الدش - موافقه امنيه رقم 956 لسنه 2021
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22 - سيد حسن عبدالوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     434454 قيدت فى 05-04-2022 برقم ايداع    

6655 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تصنيع الزجاج واللومتيال

23 - مادة )2(

    اسم البنك بعد التعديل هو " بنك التنمية الصناعية " شركة مساهمة مصريةويخضع البنك لحكام قانون البنك 

المركزى والجهاز المصرفى الصادر   ق 194/2020 شركة سبق قيدها برقم     176459 قيدت فى 

08-05-1976 برقم ايداع    4475 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض البنك هو 

القيام بجميع العمال المصرفية الخاصة بالبنوك سواء بالعملة المصرية أو العملت  الجنبية , وعلى سبيل المثال 

العمال التالية :-  تقديم كافة الخدمات المصرفية والعمال المصرح بها طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 .    

إعداد الدراسات المبدئية السابقة أو المصاحبة لنشاء المشروعات سواء كانت فنية أو مالية والتسويق للشركات 

بغرض تغطية رأس المال اللزم لتأسيسها والشتراك فى إنشائها ودعمها وتقديم التمويل اللزم لها .  قبول الودائع 

وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلت 

الئتمانية مختلفة الجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها ووفقا للوائح البنك الداخلية والضوابط التى يضعها 

البنك المركزى المصرى .  التعامل فى الوراق المالية وتلقى الكتتابات فيها وقبولها والقيام بكافة العمال المتعلقة 

بها وفقا لحكام القوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال 

وفقا للقانون 95 لسنة 1992 ولئحته التنفيذية وموافقة البنك المركزى .  إصدار السندات والكمبيالت والشيكات 

والذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج وكذلك خصم وقبول الكمبيالت والشيكات والسندات الذنية من 

أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الذون القابلة الدفع لحاملها وقت الطلب.  شراء وبيع الوراق 

المالية بسوق الوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة النشطة الخاصة بنظام الحفظ المركزى ومباشرة 

العمال المتعلقة بالوراق المالية بشرط الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة هذه النشطة وذلك وفقا لحكام 

قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال وفقا للقانون 95 

لسنة 1992 ولئحته التنفيذية وموافقة البنك المركزى .  المساهمة فى تأسيس الشركات وفى زيادة رؤوس أموالها 

بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال وفقا للقانون 95 لسنة 1992 ولئحته التنفيذية وموافقة 

البنك المركزى  .  مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملئه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف 

والفائدة وفقا  للوضاع والقواعد التى يقررها البنك المركزى المصرى .  أعمال الخزائن .  القيام بوظائف أمناء 

الستثمار نيابة عن الغير.   إصدار بطاقات الئتمان والخصم بجميع أنواعها   تمثيل البنوك الجنبية والشركات 

التى تزاول أنشطة مصرفية .  مباشرة أعمال الصرف الجنبى .  تمويل البيع بالتقسيط لللت والمعدات والدوات 

.  أعمال التقييم للصول بشرط الحصول على موافقة  البنك المركزى .  مباشرة نشاط الستثمار والتمويل العقارى 

وفقا لحكام القانون والقواعد الصادرة عن البنك المركزى والجهات الدارية ذات الصلة وبشرط الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة هذه النشطة .  مباشرة كل ما جرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك .   

ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات 

التى تزاول أعمال  شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو 

يشتريها أو يلحقها به أو أن يدمجها فيه .      وتكون مباشرة البنك لغراضه الواردة فى هذه المادة طبقا  لحكام 

القوانين واللوائح ذات الصلة بنوع الغرض الذى يباشرة .

24 - طارق عبد العزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     249955 قيدت فى 05-01-1988 برقم ايداع    

7228 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح/ بيع قطع غيار 

السيارات

25 - شركه جمهوريه مصر العربيه للتجاره والتوزيع  -نفين انطوان وشركائها شركة سبق قيدها برقم     

255404 قيدت فى 19-01-1989 برقم ايداع    953 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

الغاء نشاط التوكيلت التجاريه والتصدير ويبقي النشاط هو توزيع لوزام الصيدليات ومستحضرات التجميل فقد

26 - محمد عباس حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     289470 قيدت فى 10-06-1995 برقم ايداع    

7307 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الستيراد والتصدير - ليصبح / 

معرض بيع قطع غيار السيارات ) والسيارات (
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27 - فريت واى لوجيستكس - احمد فؤاد حسن سليم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     317223 قيدت فى 

05-10-1998 برقم ايداع    17649 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط - 

التخزين والتغليف الى نشاط الشركه

28 - محمد طايل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     342085 قيدت فى 14-10-2001 برقم ايداع    18575 

وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / 1- التصدير 2- التوريدات 

فيما  يخص مواد التعبئه والتغليف على اختلف انواعها 3- التوكيلت التجاريه 4- استصلح وزراعه الراضى 

البور والصحراويه وتجهيزها بالمرافق الساسيه لقل من الف فدان 5- تربيه جميع الحيوانات سواء لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم 6- التسويق العقارى من شراء وبيع وتقسيم للراضى وبناء الوحدات 

السكنيه وبيعها او تأجيرها 7- المقاولت العموميه

29 - حسن عبد القوى سلمه وعبد الحافظ السعيد وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     392062 قيدت فى 

09-01-2011 برقم ايداع    374 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية وتجارة وتوزيع الدوات والمعدات الكهربائية والميكانيكية وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز  لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

30 - شركه انجال عزيز عبد المسيح )عزت عزيز وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     335936 قيدت فى 

16-12-2000 برقم ايداع    22123 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح/ تجارة المنسوجات بالجمله والتجار فى الخردة والمخلفات دون تدويرها والتصدير والتوكيلت التجارية

31 - شركه انجال عزيز عبد المسيح )عزت عزيز وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     335936 قيدت فى 

16-12-2000 برقم ايداع    22123 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح/ تجارة المنسوجات بالجمله والتجار فى الخردة والمخلفات دون تدويرها والتصدير والتوكيلت التجارية

32 - الشركة الوطنية لتجارة و توزيع المواد الغذائية ندى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     401976 قيدت 

فى 07-06-2015 برقم ايداع    8119 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / 

تشغيل لدى الغير و تغليف و تعبئة المواد الغذائية - ليصبح نشاط الشركة / تجارة و توزيع المواد الغذائية وبقالة 

شامله والبيع داخل سيارات متنقلة

33 - محمد ابراهيم على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     424507 قيدت فى 05-11-2018 برقم ايداع    

19650 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / اعمال المقاولت 

العامة والكهروميكانيكيه

34 - الشركة العربية للتجارة والتوريدات العمومية - محمد على عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

279850 قيدت فى 18-11-1993 برقم ايداع    15310 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح التوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( 

والستيراد والتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجارية والصناعية 

والتوريدات الغذائية   توريد اجهزة النذار والطفاء ومكافحة الحريق وتشغيل المعادن والجلود والمشغولت 

النسيجية   تشغيل وصناعه الحذية   الغزل والنسيج والكرد والتنسيل تجارة وبيع المستلزمات العسكرية لضباط 

وافراد القوات المسلحة والشرطة بمنافذ البيع المخصصة لذلك   صناعه ملبس جاهزة متنوعه من اقمشة وجلود 

صناعية وطبيعية   صناعه اغطية الرأس المتنوعه من اقمشة وجلود صناعية وطبيعية ) كابات وطواقى وعمائم (

35 - محمد احمد وعماد عبد العظيم وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     359591 قيدت فى 18-04-2004 برقم 

ايداع    6407 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع وتجميع لوحات جهد 

منخفص ) مصناع - منازل (

36 - محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     399168 قيدت فى 17-06-2014 برقم ايداع    7651 

وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / خدمات نسيجيه وبيع قطع 

غيار ماكينات صباغة المنسوجات والتصدير
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37 - محمد السيد احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     289722 قيدت فى 25-06-1995 برقم ايداع    

9086 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الستيراد

38 - خالد محمد حسنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     401734 قيدت فى 04-05-2015 برقم ايداع    

6371 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الشركه ليصبح / المقاولت العمومية 

والعمال المتكاملة  والتوريدات العموميه) فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

العماله

39 - احمد عبد المنعم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     430264 قيدت فى 27-10-2020 برقم ايداع    

12255 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / التوريدات العامه 

وتوريدات اجهزه الحاسب اللي ولوازمه وطابعات الوراق وماكينات التصوير ولوازمهم  والمقاولت العامه فيما 

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

اللزمه موافقه امنيه رقم 969لسنه 2021

40 - حسام الدين عبد العزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     397925 قيدت فى 06-11-2013 برقم ايداع    

12042 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / توريدات ملبس جاهزة 

ومفروشات ومنسوجات ولند سكيب وهاردسكيب

41 - محمد حسن وشريكة شركة سبق قيدها برقم     405102 قيدت فى 14-01-2016 برقم ايداع    780 وفى 

تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتوريدات المواد الغذائية ومواد 

للشحن والبناء والتفريغ وخدمات النقل والتوكيلت التجارية وتوريد المستلزمات الطبية للمستشفيات وتجارة وتوريد 

قطع غيار السيارات الملكى والنقل الثقيل ) جديد ومستعمل ( وتجارة وتوريد الزيت المستعمل وتجارة وتوريد 

المنتجات البلستيكية المستعملة

42 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 2019-07-07 

برقم ايداع    9683 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / توريد وبيع الملبس 

الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (

43 - عمر احمد ازمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431599 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    

3840 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / بيع وتوريد وتصميم وتنفيذ 

وتشغيل وصيانة كل ما يخص الطاقة المتجددة

44 - الشركه المصريه للمقاولت والتعمير ابناء فتحي يوسف عفيفي شركة سبق قيدها برقم     240421 قيدت 

فى 19-04-1986 برقم ايداع    4774 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت 

العمومية وبناء المساكن وتمليكها للغير والتجارة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  لخدمه الشركه 

والستثمار العقاري مع مراعاة احكام القوانين والوائح والقراراتالسارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذا النشاط

45 - محمد شوقى محمد على خطاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     397976 قيدت فى 19-11-2013 برقم 

ايداع    12645 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستيراد

46 - سراج محروس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     425214 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    

21998 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / المقاولت العامة والتسويق 

العقارى

47 - محمود ياسين السيد مراد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     426178 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع    

1842 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / اعمال المساحه وتقسيم الراضى 

ورفع الطرق

48 - بن بيل نافع وشريكه شركة سبق قيدها برقم     304926 قيدت فى 02-06-1997 برقم ايداع    10656 

وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط /مواد التعبئه والتغليف من البلستيك
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49 - عمر عبدالمنعم محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     402855 قيدت فى 22-09-2015 برقم 

ايداع    12834 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الستيراد

50 - احمد ابراهيم صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     415515 قيدت فى 17-07-2017 برقم ايداع    

13219 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصنيع لدى الغير

51 - اسامه نصر محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     431823 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع    

4876 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح / تنظيم رحلت سياحية 

جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يلحق بها من 

خدمات بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعه وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة 

عن شركات الطيران والملحه وشركات النقل الخرى تشغيل وسائل النقل من ) برية   بحرية   جوية   نهرية ( 

النقل السائحين

الكيان القانونى

1 - اشرف مصطفي كمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     344060 قيدت فى 03-02-2002 برقم ايداع    

2027 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - مها عبدالرحمن سامى عيداروس وشركاها شركة سبق قيدها برقم     259138 قيدت فى 1989-10-17 

برقم ايداع    12933 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - محمد السعيد الطاهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     287609 قيدت فى 18-02-1995 برقم ايداع    

2600 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - سيد حسن عبدالوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     434454 قيدت فى 05-04-2022 برقم ايداع    

6655 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - حسن عبد ربه زيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     419804 قيدت فى 15-02-2018 برقم ايداع    

3475 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - حسن عبد القوى سلمه وعبد الحافظ السعيد وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     392062 قيدت فى 

09-01-2011 برقم ايداع    374 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية محدودة

7 - سامى سعد سيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     271782 قيدت فى 08-04-1992 برقم ايداع    

4917 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - اورينتال للمقاولت العموميه مصطفي محمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     293172 قيدت فى 

24-12-1995 برقم ايداع    19705 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

9 - شركه طارق خليفه سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     344560 قيدت فى 05-03-2002 برقم ايداع    

3643 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

10 - محمد خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     388352 قيدت فى 07-04-2009 برقم ايداع    6025 

وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 344060   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-02-2002 برقم ايداع    2027 الى   اشرف مصطفي كمال وشركاه

2 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 386729   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2008 برقم ايداع    6520 الى   منصور عبدالعال ومحمود احمد لتجارة العدد ولوازم 

الورش والمصانع والتوريدات العامه

3 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 258344   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-08-1989 برقم ايداع    10559 الى   شركة السلم للسجائر ) ابراهيم محمد ابراهيم وشركاه 

)

4 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 259138   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-10-1989 برقم ايداع    12933 الى   مها عبدالرحمن سامى عيداروس وشركاها

5 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 402625   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-2015 برقم ايداع    12184 الى   محسن حليم وشريكه

6 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 387097   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-07-2008 برقم ايداع    10357 الى   عصام جوده وشريكته

7 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 422201   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-06-2018 برقم ايداع    11270 الى   هالة منير محمود السحرتى وشريكتها

8 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 398352   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-01-2014 برقم ايداع    788 الى   عبدة فاروق القطان وشريكيه

9 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 319341   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-12-1998 برقم ايداع    23704 الى   وفاء على نور الدين حجاج وشريكها

10 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 431831   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2021 برقم ايداع    4961 الى   الشيماء محسن احمد محمود وشريكها

11 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434576   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    9047 الى   شركة محمد شوقى عبد المجيد عباس التصدير 

والتوكيلت التجارية

12 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 275102   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-12-1992 برقم ايداع    16052 الى   السعدنى وحبيب وشركائهم للدوات والكابلت 

الكهربائية

13 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 301494   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-1997 برقم ايداع    894 الى   ريهام محمد جمال الدين الليثى

14 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 419804   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2018 برقم ايداع    3475 الى   حسن عبد ربه زيد وشريكه

15 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 427046   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-04-2019 برقم ايداع    5893 الى   اسامه فاروق نصر الدين وشريكه
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16 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176459   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-1976 برقم ايداع    4475 الى   مادة )2(

    اسم البنك بعد التعديل هو " بنك التنمية الصناعية " شركة مساهمة مصريةويخضع البنك لحكام قانون البنك 

المركزى والجهاز المصرفى الصادر   ق 194/2020

17 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 249955   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-1988 برقم ايداع    7228 الى   طارق عبد العزيز وشريكه

18 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 255404   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-1989 برقم ايداع    953 الى   شركه جمهوريه مصر العربيه للتجاره والتوزيع  -نفين 

انطوان وشركائها

19 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 392767   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-04-2011 برقم ايداع    4524 الى   نورا وكاميليا محمد صابر احمد السعدنى

20 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 52613   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-1945 برقم ايداع    4287 الى   اليس هواجيم ارتين سيركاجيان وشركاها

21 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 244559   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-01-1987 برقم ايداع    8580 الى   شركة هندسة مواد البناء ) مبنا ( محمد احمد سعيد 

وشركاه

22 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 424507   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-11-2018 برقم ايداع    19650 الى   محمد ابراهيم على وشركاه

23 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 329663   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-02-2000 برقم ايداع    3889 الى   مقهي وكافتيريا البرج  علء عبدالعزيز وشريكه

24 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 386857   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-05-2008 برقم ايداع    7832 الى   احمد برسى وشريكيه

25 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 266497   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-04-1991 برقم ايداع    4573 الى   نادر محمد صالح وشركاه

26 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 289722   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-06-1995 برقم ايداع    9086 الى   محمد السيد احمد محمد وشركاه

27 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 377459   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2006 برقم ايداع    9907 الى   هشام محمود على عفيفي وشريكته

28 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 407082   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-04-2016 برقم ايداع    7456 الى   مصطفى عمرو درويش وشركائه

29 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 405621   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2016 برقم ايداع    2387 الى   شركة أحمد سليمان سعد حبيب وشركاه

30 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 116704   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-1963 برقم ايداع    5680 الى   اسماعيل احمد وشركاة

31 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 246528   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-1987 برقم ايداع    7070 الى   سالى كمال حلمى وشريكتها

32 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 426419   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-02-2019 برقم ايداع    2724 الى   شركه ايمان طارق محمود رفاعي وشريكتها
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33 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 108433   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-10-1961 برقم ايداع    12694 الى   شركة وسط الدلتا لنتاج وتشكيل الصلب ابناء صلح 

اسماعيل عطيه السيسى

34 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 344560   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-03-2002 برقم ايداع    3643 الى   شركه طارق خليفه سليمان وشريكه

35 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 426178   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-01-2019 برقم ايداع    1842 الى   محمود ياسين السيد مراد وشريكه

36 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 388352   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-04-2009 برقم ايداع    6025 الى   محمد خليل وشريكه

37 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 388377   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-04-2009 برقم ايداع    6529 الى   معاذ احمد وشريكته للستيراد والتصدير والتجارة

38 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 409803   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2016 برقم ايداع    17739 الى   هشام لشين وشركاه

39 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 280336   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-1993 برقم ايداع    616841 الى   حسين على ابراهيم عبدالرحمن وشركاه للعطاره

40 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 396802   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-02-2013 برقم ايداع    1474 الى   شركة ميلد ناصر ميلد وشريكته
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الشخاص

1 - محمد حسين محمد عبدالفتاح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99859   وتم ايداعه بتاريخ    

07-01-1959 برقم ايداع   145 تم التأشير فى تاريخ 26-12-1962  بــ :  )بموجب محضر مجلس الداره 

بتاريخ 8/2/2022 بالتمرير( محمد حسين محمد عبد الفتاح 26/4/1970 مصر القاهره رقم قومي 

27004260101851 عضو منتدب تفويض من لهم حق التوقيع الول لدي البنوك وهم السيد المهندس/محمد 

حسين محمد عبد الفتاح)العضو المنتدب التنفيذي للشركة(والمحاسبة/ولء خلف ا محمد في التوقيع علي عقود 

التسهيلت الئتمانيه والرهن الخاصة بالعتمادات المستندية وخطابات الضمان كتوقيع أول عن الشركة ومحاسب/

طارق محمد محمد عز الدين رئيس القطاع التجاري أو ماجد ممدوح حسين فهمي مدير اداره التكاليف)توقيع 

ثاني(.)بموجب محضر مجلس اداره الشركة بجلسته رقم 854 بتاريخ30/3/2022(  تفويض السيد المهندس/

محمد حسين محمد عبد الفتاح رقم قومي 27004260101851 بصفته العضو المنتدب التنفيذي للشركة وبموجب 

حكم الماده)8(من القانون رقم185 لسنه2020 المعدل لقانون قطاع العمال العام رقم203لسنه1991 في التعامل 

مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وعمل كافة انواع التوكيلت اللزمة لتسيير أمور الشركة واداره شئونها.

2 - محمد زكريا فتحى عمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178889   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1976 برقم ايداع   12356 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1976  بــ :  عن الشركه المصريه 

للمشروعات الستثماريه

3 - محمود عادل محمد ابوالفتوح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    178889   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-10-1976 برقم ايداع   12356 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1976  بــ :  

4 - محمد نصر الدين رشوان حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178889   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1976 برقم ايداع   12356 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1976  بــ :  

5 - نجلء رجب حسن رجب زين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178889   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1976 برقم ايداع   12356 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1976  بــ :  عن الشركه المصريه 

للمشروعات الستثماريه

6 - طة فكرى طه عبدالوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178889   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1976 برقم ايداع   12356 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1976  بــ :  عن الشركه المصريه 

للمشروعات الستثماريه

7 - خالد محمد نبيل محمد فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178889   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1976 برقم ايداع   12356 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1976  بــ :  عن الشركه المصريه 

للمشروعات الستثماريه

8 - فؤاد فوزي فؤاد سيداروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178889   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1976 برقم ايداع   12356 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1976  بــ :  عن البنك العلي المصري
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9 - باسم لطفى ابراهيم على عبدالنبى  مدير   المقيد برقم قيد    193942   وتم ايداعه بتاريخ    1979-01-29 

برقم ايداع   1755 تم التأشير فى تاريخ 29-01-1979  بــ :  يمثل المديرين العامين الشركة في علقاتها مع 

الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها في سبيل تحقيق غرض الشركة 

المصرح به قانونا  وكذا إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمي وعمال الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود وبيع وشراء سيارات الشركة بجميع أنواعها وكذا 

السيارات في حالة إستيرادها إتجارا  وكذا الصلح والقرار والنكار والبراء والتنازل والتصالح في القضايا , 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما مجتمعين أو منفردين حق القتراض 

عموما  سواء عن طريق فتح العتمادات أو الغير مفتوح بها إعتمادات من البنوك وبيع مشمولها بالعملة المحلية.  

وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين حق الشراءوالمبادلت وبيع المحال التجارية والعقارات وكذلك حق إجراء 

الرهون وشراء وبيع السهم والسندات والشتراك في المؤسسات الخرى وتوكيل الغير في التوقيع على عقود 

التأسيس ودون الرجوع إلى الشركاء وعلى أن يتم إخطارهم خلل إسبوعين من تاريخ كل عملية تتم شراءا  أو بيعا  

وفي حالة غياب السيدين المديرين العامين للشركة يقوم سيادتهما مجتمعيمن أو منفردين بتفويض الغير أو أيا  من 

الشركاء للقيام بإدارة الشركة وتصريف أمورها وخاصة التوقيع على الشيكات بموجب تفويض خاص.  وإضافة 

الستاذة/ وسام لطفي إبراهيم علي عبد النبي – الشريك بالشركة ومساعد المدير  إلى ماسبق يكون لكل من  3-

الستاذة/ هبة ا لطفي إبراهيم علي عبد النبي – الشريك بالشركة ومساعد المدير العام  مجتمعتين   العام  4-

فى حق التوقيع على الشيكات الصادرة والورادة للصرف لجميع المعاملت البنكية بكافة البنوك المصرية 

والمصارف فى كافة حسابات الشركة وبكافة المعاملت وعلى المكاتبات الرسمية بين الشركة وكافة المصالح 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والبنوك وذلك لسرعة إنجاز إعمال الشركة فى حالة عدم 

السـيد  السـيد السـتاذ / لطفى ابراهيم على عبد النبى                 رئيس الشركة – توقيع منفرد  - تواجد :  -

السـتاذ / باسـم لطفى ابراهيم على عبد النبى          المدير العام – توقيع منفرد

51 - السيد محمد عبد السلم محمد  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1946 برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  ممثل لشركة مصر للتامين

52 - محمد سامى حافظ فهمى حسونة  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1946 برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  ممثل للشركة القابضة للتشييد 

والتعمير

53 - محمد احمد احمد السيد  جلل  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1946 برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  ممثل للشركة القابضة للتشييد 

والتعمير
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10 - باسم لطفى ابراهيم على عبدالنبى  مدير   المقيد برقم قيد    193942   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1979 برقم ايداع   1755 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1984  بــ :  يمثل المديرين العامين الشركة 

في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها في سبيل تحقيق 

غرض الشركة المصرح به قانونا  وكذا إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي وعمال الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود وبيع وشراء سيارات الشركة 

بجميع أنواعها وكذا السيارات في حالة إستيرادها إتجارا  وكذا الصلح والقرار والنكار والبراء والتنازل 

والتصالح في القضايا , والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما مجتمعين أو 

منفردين حق القتراض عموما  سواء عن طريق فتح العتمادات أو الغير مفتوح بها إعتمادات من البنوك وبيع 

مشمولها بالعملة المحلية.  وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين حق الشراءوالمبادلت وبيع المحال التجارية 

والعقارات وكذلك حق إجراء الرهون وشراء وبيع السهم والسندات والشتراك في المؤسسات الخرى وتوكيل 

الغير في التوقيع على عقود التأسيس ودون الرجوع إلى الشركاء وعلى أن يتم إخطارهم خلل إسبوعين من تاريخ 

كل عملية تتم شراءا  أو بيعا  وفي حالة غياب السيدين المديرين العامين للشركة يقوم سيادتهما مجتمعيمن أو 

منفردين بتفويض الغير أو أيا  من الشركاء للقيام بإدارة الشركة وتصريف أمورها وخاصة التوقيع على الشيكات 

الستاذة/ وسام لطفي إبراهيم علي عبد النبي –  بموجب تفويض خاص.  وإضافة إلى ماسبق يكون لكل من  3-

الستاذة/ هبة ا لطفي إبراهيم علي عبد النبي – الشريك بالشركة  الشريك بالشركة ومساعد المدير العام  4-

ومساعد المدير العام  مجتمعتين  فى حق التوقيع على الشيكات الصادرة والورادة للصرف لجميع المعاملت 

البنكية بكافة البنوك المصرية والمصارف فى كافة حسابات الشركة وبكافة المعاملت وعلى المكاتبات الرسمية 

بين الشركة وكافة المصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والبنوك وذلك لسرعة إنجاز 

السـيد السـتاذ / لطفى ابراهيم على عبد النبى                 رئيس  إعمال الشركة فى حالة عدم تواجد :  -

السـيد السـتاذ / باسـم لطفى ابراهيم على عبد النبى          المدير العام – توقيع  الشركة – توقيع منفرد  -

منفرد

11 - هانى محمد ممدوح عبدالمالك الخولى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105741   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1961 برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1986  بــ :  تفويض السيد/ العضو المنتدب 

التنفيذي للشركه من يفوضه في انهاء اجراءات تاسيس شركه فولتا الوطنيه للسيارات الكهربائيه والتوقيع علي 

عقود التأسيس

12 - عاطف عبد المنعم محمد هاشم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    269012   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-1991 برقم ايداع   13349 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1991  بــ :  

13 - البرت داود يوسف دميان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    270651   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1992 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1992  بــ :  

14 - اندرو داود يوسف دميان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    270651   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1992 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1992  بــ :  حق الدارة والتوقيع لتصبح لكل 

من السيد / داود يوسف دميان والسيد / البرت داود يوسف دميان مجتمعين او منفردين وذلك امام جميع الجهات 

الرسمية وغير الرسمية والتوقيع على كافة انواع العقود البتدائية والنهائية امام جميع البنوك بكافة انواع 

المعاملت البنكية ولهم الحق فى استلم الشيكات من كافة جهات التعامل ولهم الحق فى البيع والشراء والرهن 

والشطب ودفع وقبض الثمن اخذ واعطاء المخالصات وفى جميع التصرفات الناقلة للملكية وفى بيع الصول 

الموجودة بالشركة من اراضى وعقارات وغيرها ولهم الحق فى شراء السيارات وبيعها وانهاء كافة اجراءات 

المرور والتوقيع امام الشهر العقارى وحق الرهن والقتراض من البنوك ولهم حق كفالة الغير ولهم الحق فى 

توكيل من يشاءو فى كل او بعض ما ذكر

15 - رضا عبد العال سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    277249   وتم ايداعه بتاريخ    1993-05-18 

برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 18-05-1993  بــ :  

16 - كريستوفر فهيم ابراهيم سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    278227   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1993 برقم ايداع   10011 تم التأشير فى تاريخ 05-08-1993  بــ :  

17 - امانى اسامه كامل حسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    31838   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-1940 برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1994  بــ :  مستقل

Page 68 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

18 - اشرف سميح صادق سليمان  تحميل   المقيد برقم قيد    31838   وتم ايداعه بتاريخ    1940-03-21 

برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1994  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة للدوية

19 - عصام صادق محمد صادق  تحميل   المقيد برقم قيد    31838   وتم ايداعه بتاريخ    1940-03-21 

برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1994  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة للدوية

20 - باسم محمد عبدا عبدالحميد صلح  تحميل   المقيد برقم قيد    31838   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-1940 برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1994  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة للدوية

21 - رضا احمد السيد  تحميل   المقيد برقم قيد    31838   وتم ايداعه بتاريخ    21-03-1940 برقم ايداع   

909 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1994  بــ :  ممثل عن المساهمين

22 - اسامه ادوارد خليل غالي  تحميل   المقيد برقم قيد    31838   وتم ايداعه بتاريخ    21-03-1940 برقم 

ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 06-02-1994  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة للدوية

23 - على عبد الغنى سليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    287065   وتم ايداعه بتاريخ    1995-01-17 

برقم ايداع   923 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1995  بــ :  اضافة الى حق الدارة والتوقيع انه من حق الشريك 

الول المتضامن البيع والشراء وبيع اصول الشركة بدون موافقة باقى الشركاء على ذلك

24 - محمد عبدا راضى عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    293172   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   19705 تم التأشير فى تاريخ 24-12-1995  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

25 - جمعه صفوت احمد عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    293172   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   19705 تم التأشير فى تاريخ 24-12-1995  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح السيد/جمعة صفوت احمد عبد الرحمن والسيد / محمد حماد ناصف حماد مجتمعين او منفردين الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب 

المصرية )الضرائب العامة _ ضرائب المبيعات _ ضرائب القيمة المضافة ( والهيئة العامة للتامينات الجتماعية 

والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الوكلء 

التجاريين والصناعيين والعلمات التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانئ 

والمطارات والجمارك والبنوك وابرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء وبيع كافة انواع السيارات 

واللت والمعدات والخامات والمهمات والمنقولت وكذلك فتح الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ 

الخاصة بالشركة والتوقيع على الشيكات وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والى الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر. 

,وللسيد/جمعة صفوت احمد عبد الرحمن والسيد / محمد حماد ناصف حماد مجتمعين حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع لكافة انواع الراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود تاسيس الشركات 

التى تساهم فيها الشركةولهم حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وابرام عقود المعاوضة والتوقيع عليها 

والتسهيلت الئتمانيةوالبنكية ولهم حق الكفالت التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلى والتوقيع على 

عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر

26 - محمد طارق محمد ربيع عبد اللطيف وهبه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    293172   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-1995 برقم ايداع   19705 تم التأشير فى تاريخ 24-12-1995  بــ :  خرج واستلم كافه 

حقوقه

27 - محمد حماد ناصف حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    293172   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   19705 تم التأشير فى تاريخ 24-12-1995  بــ :  

28 - قرنى ابوسريع  على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    297292   وتم ايداعه بتاريخ    1996-08-13 

برقم ايداع   12990 تم التأشير فى تاريخ 13-08-1996  بــ :  خرج للوفاه
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29 - رفيق جميل حسن مطر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    287477   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1995 برقم ايداع   2185 تم التأشير فى تاريخ 08-06-1997  بــ :  وافقت الجمعيه بالجماع علي 

عقود المعاوضه الذي ابرم بين الشركه )كطرف اول بائع ( والسيد / محمد حسن محمد التربي العضو المنتدب 

الحالي )طرف تاني مشتري ( الذي بموجبه باعت الشركه وتنازلت عن السياره ماركه مرسيدسE300 موديل 

2010 رقم شاسيه 000140 موتور رقم 252362 للسيد / محمد حسن محمد التربي العضو المنتدب الحالي 

بمبلغ قدره  2000 جنيه والتأ كيد علي قرار الجمعيه العامه المنعقده بتاريخ 2014/7/3 بالترخيص للسيد / رفيق 

جميل حسن مطر  رئيس مجلس الداره الحالي بإبرام عقد معاوضه  بيع السياره ماركه مرسيدس E300 موديل 

2010 رقم شاسيه 00134 موتور رقم 254624 لنفسه بذات القيمه التي وافقت عليها الجمعيه المنعقد بتاريخ 

2014/7/3 تفويض كل من السيد / محمد حسن محمد التربي العضو المنتدب والسيد / رفيق جميل حسن مطر 

رئيس مجلس الداره منفردين او مجتمعين فى التوقيع علي عقد بيع السيارات امام الشهر العقاري والتعامل مع 

ادارات المرور واجراء كل ما يلزم لنقل الملكيه

30 - ايمن فاروق طه حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305629   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-1997 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1997  بــ :  مستقل - غير تنفيذى

31 - محمد يونس مجاهد عبد الصمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305629   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-1997 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1997  بــ :  ) غير تنفيذى- مستقل (

32 - كريستينا جرجس اسكندروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305629   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-1997 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1997  بــ :  غير تنفيذي

33 - مينا يعقوب حبيب فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305629   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-1997 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1997  بــ :  ) غير تنفيذى (

34 - تامر يعقوب حبيب فرج  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    305629   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-1997 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1997  بــ :  تنفيذي

48 - حسن حسن احمد حسن غالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    318147   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1998 برقم ايداع   20250 تم التأشير فى تاريخ 07-11-1998  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين السيد / حسن حسن احمد حسن غالي والسيد / عمر حسن حسن احمد غالي مجتمعين 

او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهما بعنوان الشركة 

وضمن اغراضها ولهما حق فتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية واستخراج تراخيص السيارات وللشريك / عمر حسن حسن أحمد غالي الحق في التو قيع على الشيكات 

بحدأقصى ثلثة مليون جنية مصري فقط ل غير أما الشريك / حسن حسن أحمد غالي له حق بيع الصول الثابتة 

والمنقولة والراضي والسيارات والقتراض والرهن والتسهيلت البنكية من البنوك وللوكيل حق توكيل الغير في 

كل ما سبق ذكره

49 - رضا عبدالحافظ عبدالمولى  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1946 برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  ممثل لشركة مصر للتامين

50 - سمير سليمان حسن  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    1946-11-02 

برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  ممثل لشركة مصر لتامينات الحياة

35 - رانيا يعقوب حبيب فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305629   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-1997 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1997  بــ :  يصبح التشكيل علي النحو 

التالي    على ان يكون حق التوقيع عن الشركة الى كل من :  الستاذة / رانيا يعقوب حبيب فرج   )رئيس مجلس 

الدارة (  الستاذ / تامر يعقوب حبيب فرج    ) نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب (  ويكون حق 

التوقيع مجتمعين او منفردين ويكون التوقيع معتمدا  لدى كل من الجهات الحكومية والخاصة وكذلك على الشيكات 

البنكية والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى 

وجميع العقود الخاصة بالشركة وكذلك تمثيلها امام القضاء ومصلحة الضرائب والشهر العقارى ولهم حق التوكيل 

للغير وكذلك القتراض من البنوك باسم الشركة وذلك بعد اخذ الموافقات اللزمة من الهيئة العامة للرقابة المالية 

وبمراعاة قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 24 لسنة 2007 بشان ضوابط الترخيص للعاملين بالشركة العاملة فى 

مجال السمسرة فى الوراق المالية والقرار رقم 18 لسنة 1998 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على الدارة 

الفعلية بالشركات العامة فى مجال الوراق المالية والقرار رقم 100 لسنه 2020 قواعد حوكمه الشركات
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36 - عماد وفقي كامل جورجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305629   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-1997 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1997  بــ :  المنتدب للفروع  ) تنفيذى (

37 - فوزية ابراهيم عبد الكريم اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  بدل من السيد المهندس  / عليوه  

شلبي /ممثل عن شركه ام اس ايه دهب للدعايه والعلن

38 - محمود فراج احمد عمران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  بدل من السيد المهندس / فهد 

محمد احمد درباله / ممثل عن شركه ام اس ايه دهب للدعايه والعلن

39 - ايمن محمد عبدالرحمن احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  ممثل شركة ام اس اية دهب 

للدعاية والعلن

40 - محمد احمد ابراهيم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  ممثل شركة ام اس اية دهب 

للدعاية والعلن

41 - احمد صلح الدين محمد الزواوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  منتدب - من المساهمين

42 - مها عبد الرازق محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  مستقل

43 - محمد سعيد محمد كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  مستقل

44 - هانى عبده محمد عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79515   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1952 برقم ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1998  بــ :  من المساهمين

45 - بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  - تفويض السيد 

المهندس / بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى  في التوقيع منفردا على القروض والسلفيات والرهن والتسهيلت 

البنكية والسحب علي المكشوف      - الموافقة  بالجماع على تحديد  من لهم حق التوقيع على المعاملت البنكية 

ماعدا  عقود القروض والسلفيات  والرهن والتسهيلت البنكية  والسحب علي المكشوف على ان يكون التوقيع 

مزدوج وذلك لى من السادة المذكورين بالمجموعه )أ( مع اى من السادة المذكورين بالمجموعة )ب( على النحو 

التالى : مجموعة )أ( الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى   السيد عادل عبد الحميد ابو الريش السيد / 

حامد محمود عز الدين بركات السيد  / ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس مجموعة )ب(   السيد/ مصطفى اسماعيل 

حنفى  السيد / احمد حسن عبدالونيس حسين  السيد/ احمد هاني ا  ديتا فضل السيد/ وليد علي ذكي   -  الموافقه 

بالجماع علي تحديد  من لهم حق التوقيع على العقود والتفاقيات المبرمه بين الشركه وكافه الجهات الخري 

ماعدا عقود القروض  والسلفيات والرهن والتسهيلت البنكيه  و السحب على المكشوف على ان يكون التوقيع 

مزدوج وذلك لى من السادة المذكورين بالمجموعة )أ( مع اى من السادة المذكورين بالمجموعة )ب( على النحو 

التالى :مجموعة )أ( السيد  / عادل عبدالحميد ابو الريش  السيد / ابراهيم عبدالفتاح محمد يونس  مجموعة )ب( 

السيد/  وليد علي ذكي السيد / مصطفى اسماعيل حنفى  الستاذ / احمد حسن عبدالونيس حسين

46 - نادر محمود بدر صالح  مفوض   المقيد برقم قيد    7753   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-1935 برقم 

ايداع   8055 تم التأشير فى تاريخ 29-09-1998  بــ :  تحديد عمل المفوض العام السيد اللواء نادر محمود بدر 

ومعاونوه :- السيد الدكتور / راجي علي رفعت حمدي والسيدالمهندس / هشام رجائي طيحمر والسيد علي لطفي 

علي يوسف لمده 3 شهور تنتهي في 2022/7/6

47 - عمر حسن حسن احمد غالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    318147   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1998 برقم ايداع   20250 تم التأشير فى تاريخ 07-11-1998  بــ :  تم تعديل صفة الشريك من 

موصى الى متضامن
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76 - ياسر امرا حسين فرغلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مديرا لفرع اسوان الجديدة وذلك اعتبارا من 2022/3/10 

ول يزال يعمل به حتى تاريخه

77 - هيثم امين سالم غانم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم ايداع   

1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

78 - عمرو بدر محمد عبدالهادى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  اعتبارا من 2022/2/7 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

79 - تامر صبحى مصطفى سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

54 - محمد احمد الديب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1946 برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  تعيين مجلس ادارة لدورة جديدة 

لمدة ثلث سنوات وتشكيل مجلس الدارة على النحو التى -  هذا وقد فوض المجلس السيد الدكتور المهندس / 

محمد احمد احمد علوان الديب بصفته رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب بالتوقيع على كافة العقود والعقود 

البتدائية والنهائية امام ماموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق جميعها بيعا وشراءا وله حق توكيل المحامين 

امام كل من المحاكم المختلفة بكافة درجاتها والشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والدارية ونقل 

ملكية السيارات وكذا كافة التراخيص الخاصة بالشركة كما له الحق ايضا فى تفويض من يراه فى التوقيع على 

العقود البتدائية والنهائية امام ماموريات الشهر العقارى والتوثيق بيعا وشراءا واستخراج تراخيص وتجديد 

تراخيص السيارات الخاصة بالشركة والتعامل مع كافة الدارات العامة للمرور ووحداتها المختصة وكذا كافة 

التعاملت مع البنوك وتاسيس الشركات وله حق تفويض من يراه فى ذلك وله الحق فى الصلح والتصالح فى 

الدعاوى المقامة من او ضد الشركة والقرار والنكار وله الحق فى استلم كافة المبالغ المالية المقضى بها فى 

كافة الدعاوى القضائية وفى صرف المانات والودائع واستلمها عن الشركة والتعامل مع مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية كما لسيادته الحق فى تاسيس الشركات وفسخها وتعديلها او 

التخارج منها والتوقيع على العقود الخاصة بذلك ولسيادته الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وله الحق 

فى التوقيع على القروض البنكية والتسهيلت الئتمانية والتوقيع على عقود بيع محفظة مالية للبنوك وله حق 

تفويض من يراه فى ذلك كما له الحق او من يفوضة فى توكيل البنك توكيل نهائيا غير قابل للرجوع فيه او اللغاء 

ال بحضور الطرفين وذلك فى البيع والشراء والتنازل والفرز والتجميد والفسخ والحواله وتظهير الشيكات نيابة 

عنه تظهيرا ناقل للملكية وذلك كله لصالح الوكيل او للغير وفى التوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية لكافة 

التصرفات القانونية الناقلة والمقيدة للملكية السابق ذكرها والتوقيع على عقود التمويل العقارى وقوائم قيد الضمان 

وعقود الوكالة والتعامل مع جميع الجهات والمصالح الحكومية او غير الحكومية او الدارية واجهزة المدن الجديدة 

ومجالس المدن والحياء بكافة اداراتها واتحاد الشاغلين والتوقيع نيابة عنا على كافة الوراق والقرارات 

والشهادات وتسلم وتسليم المستندات من الجهات المذكورة والحصول على الموافقات والمستندات اللزمة 

للتصرفات المذكورة

55 - ايمن ابو بكر محمد عبدالصمد  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1946 برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  ممثل للشركة القابضة للتشييد 

والتعمير

56 - اسامة الحسينى حمد  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58413   وتم ايداعه بتاريخ    1946-11-02 

برقم ايداع   5587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-1998  بــ :  ممثل للشركة القابضة للتشييد والتعمير

57 - منال منير جرجس نخله  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    324689   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1999 برقم ايداع   13936 تم التأشير فى تاريخ 01-08-1999  بــ :  تصحيح اسم الشريكة منال 

منير نخلة الى منال منير جريس نخلة طبقا للرقم القومى

58 - عبد الهادى يوسف سيد الطحان  خروج   المقيد برقم قيد    325067   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-1999 برقم ايداع   14974 تم التأشير فى تاريخ 16-08-1999  بــ :  خرج للوفاه
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59 - محمود عبد الهادى يوسف سيد الطحان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    325067   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-1999 برقم ايداع   14974 تم التأشير فى تاريخ 16-08-1999  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح لكافة الشركاء المتضامنين ولهم حق تمثيل الشركه امام كافة جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

ومصلحةالشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والوردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين واداراه المرور   والمن الصناعي 

وغرفه الصناعات الهندسيه والسجل  والغرفة التجارية وجميع الموانى والمطار ات  وحق شراءوبيع كافة انواع 

السيارات واللت والمعدات  والمهمات وكذلك فتح الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ باسم الشركة 

وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغيرالرسمية من والى الجهات الحكومية وغيرحكومية ولهم الحق فى 

توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

60 - ايمن بشرى حنا واصف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    289647   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-1995 برقم ايداع   8895 تم التأشير فى تاريخ 08-11-1999  بــ :  خروج شريك موصي

61 - زكريا إبراهيم جرجس جريس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    289647   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-1995 برقم ايداع   8895 تم التأشير فى تاريخ 08-11-1999  بــ :  رفع الولية عنه لبلوغه سن 

الرشد وتحويل صفته من شريك موصي إلى متضامن

62 - عبدا محمد عباس حسنين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    289470   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1995 برقم ايداع   7307 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2001  بــ :  

63 - عمرو محمد عباس حسنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    289470   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1995 برقم ايداع   7307 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2001  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح الشركاء الخمسة ولهم حق توكيل الغير والتوقيع امام الجهات الحكومية والغير حكومية والسحب من البنوك

74 - ياسر مصطفى محمد البوهى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مديرا لفرع سور نادى الزمالك وذلك اعتبارا من 

2020/9/1 ول يزال يعمل به حتى تاريخه

75 - محمد يحي عبد السميع سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مدير لفرع ميدان المساحة وذلك اعتبارا من 2022/3/13 

ول يزال يعمل به حتى تاريخه

64 - حسن السيد حنفى عبد البارى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    259346   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1989 برقم ايداع   13506 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2001  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للطرف الول والثالث السيد/ حسن السيد حنفي عبد الباري ) طرف اول شريك متضامن ( السيد/ هشام 

سيد حنفي عبد الباري ) طرف ثالث - شريك متضامن  مجتمعين او منفردين وعلى ان يكون جميع الجراءات 

الخاصه لذلك فى حدود الشركة ومصلحة الشركة ول يجوز لى طرف من اطراف هذا العقد او ورثتهم او زويهم 

التصرف فى اصول الشركة بالبيع اوالرهن ال بموافقة جميع الطراف مجتمعينفيما عدا حق بيع سيارات الشركه 

فيكون حق بيع سيارات الشركه للنفس او للغير للطرف الول والثال منفردين او مجتمعين كما يكون الطرف الول 

والثالث مجتمعين او منفردين حق توكيل الغير في اداره وحدات للشركه وثبات تاريخ عقود اليجار ولهم حق 

توكيل الغير في التعامل مع جميع الهيئات  والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والخاصه وهيئه المجمعات 

العمرانيه الجديده بجميع مدنها وهيئه الستثمار ,وفي العموم توكيل الغير في القيام بكافه العمال الداريه الخاصه 

بالشركه مع جميع الجهات ويكون السيد / امير عبد العزيز عبد العظيم عبد ا العفيفي مدير غير شريك له حق بيع 

سيارات الشركه

65 - اكرم محمد نبيل سعيد محمد جامع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    339218   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2001 برقم ايداع   9405 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2001  بــ :  الدارة والتوقيع للطراف الثلثة 

وهم 1 اكرم محمد نبيل 2انجي محمد نبيل سعيد  3دلل حسن محمد قناوىمجتمعين او منفردين ولهم الحق في 

التعامل مع البنوك والقتراض والرهن والشراء والبيع والتنازل عن اي اصل من اصول الشركه للنفس او للغير 

ولهم الحق في التعامل مع القطاع العام والقطاع الخاص ولهم الحق في شراء السيارات وجميع وسائل النقل وبيعها 

اي كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويا ودفع الرسوم والتأمينات وتغير وتسيلم اللوحات المعدنيه وكافه 

اجرءات المرور والتوقيع علي العقود والقتراض الخاصه بذلك ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر
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66 - محمد عصام فواز سكوت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    16-10-2002 برقم 

ايداع   18131 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2002  بــ :  اعتبارا من 7/2/2022

67 - محمد جمال محمد احمد خميس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    350104   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   20610 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2002  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريكين الثالث المتضامن السيد / محمد جمال محمد احمد خميس والرابع المتضامن السيد / طارق جمال محمد 

احمد خميس لهما حق القتراض والرهن من البنوك مجتمعين وتحت توقيعهما على كافة المستندات التى تخص 

هذه الجزئية من القتراض والرهن بشرط ان تكون لصالح الشركة ولتحقيق اغراضها

68 - بهاء ثروت سعد ناعوم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    358232   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2004 برقم ايداع   2346 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2004  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح /  للشريك المتصامن  الدكتور / بهاء ثروت سعد ناعوم حق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة منفردا وذلك 

فى ابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة وفى اجراء كافة التصرفات والنواحى 

المالية  والتعامل مع البنوك فى ايداع وصرف الشيكات والرهن والبيع للصول الثابتة والمتداولة وبيع السيارات 

المملوكه للشركة له الحق فى اتخاذ كافة الجراءات الدارية للحصول على التسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات 

المستندية والحسابات الجارية لدى البنوك واصدار خطابات الضمان او ما فى حكمها لدى ا لبنوك وللشريك 

المتضامن الدكتور / بهاء ثروت سعد ناعوم الحق فى التنازل والبيع على العلمات التجارية والمسجلة باسم 

الشركة

69 - ضياء محمود محمد محمد احمد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   4759 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  فرع الثورة وذلك اعتبارا من 1 

/ 2 / 2022 ول يزال يعمل به حتى تاريخه

70 - ضياء محمود محمد محمد احمد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2004 برقم ايداع   4759 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  فرع الثورة وذلك اعتبارا من 1 

/ 2 / 2022 ول يزال يعمل به حتى تاريخه

71 - منصور حسين عواد غنيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    368258   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2005 برقم ايداع   9204 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2005  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع اتفق 

الطرفان علي ان يكون لهم الحق في اداره الشركه وتمثيلها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل 

مع الغير والتوقيع عنها مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

البنوك والمصارف مجتمعين او منفردين  وكذا لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركه مجتمعين او منفردين ولهما الحق في تمثيل الشركه امام القضاء والغير مجتمعين او منفردين وكذا 

لهما الحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

72 - عمرو محمد نبيل امين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    368931   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2005 برقم ايداع   11003 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2005  بــ :  رئيس لمجلس إدارة شركة 

مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب استكمال لمدة مجلس الدارة الحالي

73 - محمود عزت ابو المكارم مسعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مديرا لفرع شلتين اعتبارا من 2021/5/31 ول يزال 

يعمل به حتى تاريخه
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80 - احمد محمد رفعت عبدالعال سيد

منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434471   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2007 برقم ايداع   

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها  1000002 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2007  بــ :  (

كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين 

عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ولرئيس مجلس 

الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالها وكذلك التعامل مع ادارات المرور والتراخيص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و 

التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

و لمصلحنها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية و الراضى و السيارات 

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 

الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض 

ماذكريكون حق التوقيع على عقود المديونية والقتراض والرهن ورهن اصول الشركة وممتلكتها العقارية و 

الراضى المملوكة باسم الشركة لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين  مد 

تجديد فترة مجلس الدارة بنفس التشكيل

81 - مصطفى محمد رفعت عبدالعال سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434471   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2007 برقم ايداع   1000002 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2007  بــ :  والعضو المنتدب للشركة

82 - على عوض على الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385089   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2007 برقم ايداع   11950 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2007  بــ :  قبول استقالته

83 - اسلم محمد السيد بدر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    23-10-1957 برقم 

ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ادارة فرع نادى القضاه اعتبارا من 2022/1/2

84 - محمود عجمى محمود مجارم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ادارة فرع السكندرية اعتبارا 

من 2022/1/2

85 - ريهام سامى ناجى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ادارة فرع جليم اعتبارا من 2022/1/2

86 - احمد مسعود غانم محمد مسعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ادارة فرع سيدى بشر اعتبارا 

من 2022/1/2

87 - اشرف حسنى محمد خميس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ادارة فرع جليم الترام اعتبارا من 2022/1/2

88 - عماد محمد محمد جادو  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  قيام الستاذ / عماد محمد محمد جادو بادارة فرع 

برج العرب اعتبارا من 2 /1 /2022

89 - محمد عبدالفتاح على سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  قيام الستاذ / محمد عبدالفتاح على سالم بادرة 

فرع الحامول وذلك اعتبارا من 2 /1 /2022

90 - محمد رمضان محمود دبور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  قيام الستاذ / محمد رمضان محمود دبور بادارة 

فرع منطقة مبارك الصناعية بقويسنا وذلك اعتبارا من 4 /7 /2021

91 - السيد صالح السيد خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  إدارة فرع الزقازيق وذلك اعتبارا من 9 / 1 

2022/
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92 - ايهاب عبد الهادي السعيد الخواجه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    267045   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-1991 برقم ايداع   6401 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريك الثانى السيد / ايهاب عبدالهادى السعيد الخواجة منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة 

وله حق فتح الحسابات البنكية وغلقها وحق القتراض والرهن وحق كفالة الغير وله الحق فى اتخاذ كافة انواع 

التصرفات ومنها البيع والرهن وغيرها باسم الشركة وحق التوقيع نيابة عن جميع الشركاء فى كل ما ذكر وله 

الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

93 - سمير هنرى ماضى ديمترى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    271759   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-1992 برقم ايداع   4835 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2008  بــ :  وافق اعضاء الجمعيه 

علي اقرار تعين مجلس الداره مما ورد يصدر المحضر وبنفس الختصاصات المنصوص عليه بالسجل التجاري 

وتجديد مده عضويته

94 - نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389168   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2009 برقم ايداع   15344 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2009  بــ :  الموافقه علي اعاده انتخاب 

مجلس اداره الشركه لدوره جديده وبنفس تشكيله الحالي وحق انتخابهم بطريقه التصويت التراكمي

95 - محمد احمد وائل على شلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    359993   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2004 برقم ايداع   7582 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2010  بــ :  البقاء على الصلحيات 

والختصاصات الخاصة بمجلس الدارة الواردة بالسجل كما هى

96 - نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    390371   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2010 برقم ايداع   9343 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2010  بــ :  الموافقة على اعادة انتخاب 

مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة وبنفس تشكيله الحالى

97 - مصطفى محمد حامد فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    391376   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2010 برقم ايداع   16040 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2010  بــ :  الموافقه علي اعاده انتخاب 

مجلس اداره الشركه لدوره جديده وبنفس تشكيله الحالي وحق انتخابهم بطريقه التصويت التراكمي

98 - مصطفى محمد حامد فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    391655   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2010 برقم ايداع   17912 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  تم الموافقه علي اعاده انتخاب 

مجلس اداره الشركه لدوره جديده بنفس تشكيله الحالي وقد تم انتخابهم بطريقه التصويت التراكمي

99 - عمرو بدر الدين مصطفي ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    256082   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-1989 برقم ايداع   3107 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2010  بــ :  الدارة والتوقيع / اتفق الطراف 

على حق الشركاء مجتمعين او منفردين فى بيع وشراء سيارات الشركة واصول ومنقولت الشركة

100 - جمال طه رجب الدهان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    392473   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2011 برقم ايداع   1939 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2011  بــ :  حق الدارة والتوقيع لكل من 

السيد / جمال طه رجب الدهان والسيد / عمر جمال طه الدهان والسيد / شريف جمال طه الدهان والسيدة / لينا 

جمال طه الدهان يحق للشركاء السالفة ذكرهم فى ادارة الشركة والتوقيع عنها ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض 

الشركة وذلك بشرط ان تكون العمال  التى يقومو بها باسم الشركة ولتحقيق غرضها ومباشرة نشاطها المباشر 

مجتمعين او منفردين اما اعمال التى التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى اصلى 

او تبعى فل تنفذ ال بموافقة جميع الشركاء كتابة

101 - فرح محمد السعيد الطاهر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    287609   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1995 برقم ايداع   2600 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2011  بــ :  تعديل صفتها من شريكة موصية 

الى شريكة متضامنه - يصبح حق الدارة والتوقيع عن الشركة للطرفين الول والثالثة منفردين او مجتمعين ولهما 

حق القرض والقتراض والرهن لصالح الشركة

102 - عز الدين ذكريا عبد المنعم خيرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    394672   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2012 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2012  بــ :  

103 - طه محمد حجاج رشيدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    394992   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2012 برقم ايداع   4541 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  حق الداره والتوقيع للطرف 

الول المتضامن / طه محمد حجاج منفردا
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104 - اسلم محمد حجاج رشيدي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    394992   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2012 برقم ايداع   4541 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  

105 - عبدا احمد محمود داود  خروج   المقيد برقم قيد    394992   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-20 

برقم ايداع   4541 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

106 - ابراهيم محمود ابراهيم على العربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269753   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-1991 برقم ايداع   16083 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2012  بــ :  تفويض السيد/ 

إبراهيم محمود إبراهيم على العربى رئيس مجلس الدارة فى التوقيع على جميع القرارات والتصالح أمام المحامى 

العام والبيع للنفس وللغير وتمثيل الشركة أمام القضاء والتصالح والتنازل والترك وتأسيس الشركات وتعديلها 

والتخارج والفض والفسخ والشهار والشطب أمام كافة الجهات الحكومية والرسمية.  وتفويض السيد/ إبراهيم 

محمود إبراهيم على العربى رئيس مجلس الدارة والسيد/ محمد محمود إبراهيم على العربى عضو مجلس الدارة 

المنتدب والسيد/ مدحت محمود إبراهيم على العربي عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ صلح الدين عبد الجيد 

إبراهيم على العربى عضو مجلس الدارة والسيد/ محمد عبدالجيد إبراهيم علي العربي عضو مجلس الدارة 

مجتمعين أو منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة على كافة الوراق والشيكات والمستندات والتعامل بإسم الشركة 

أمام البنوك بمختلف أنواعها من سحب وإيداع والتوقيع على عقود التسهيلت وعقود المديونية وعقود القتراض 

والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير وتوكيل لصالح البنوك وكذا التوقيع على كافة الوراق اللزمة لذلك والتوقيع 

مجتمعين أو منفردين على كافة عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية وعلى عقود بيع وشراء السيارات بكافة 

أنواعها و تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب التوثيق والسجل التجارى والشهر العقارى 

ومصلحة الجمارك ولهم حق توكيل او تفويض النفس أو الغير فى كل أو بعض ما ذكر وبخاصة بنك مصر , وكذا 

كفالة الغير .

107 - الياس ابراهيم الياس ابراهيم شهرستان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    378549   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2006 برقم ايداع   12434 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2012  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / للطرف الول السيد / الياس ابراهيم الياس منفردا حيث يكون المدير المسئول منفردا وله كافة السلطات 

لتحقيق غرض الشركة وان تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله حق القتراض 

والرهن والتصرف والبيع فى الصول باسم الشركة وتمثيل الشركة امام البنوك والجهات الحكومية وله حق 

التوكيل للغير فى كل او بعض من صلحياته

108 - جورج جميل مينا عبدالملك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    396511   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   16235 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع / 

اتفق جميع الشركاء ان يكون حق ادارة الشركة والتوقيع عنها للشركاء المتضامنين السيد / جورج جميل مينا 

والسيدة / جوسيان فؤاد ادوار كامل مجتمعين او منفردين او من ينوب عنهما قانونا ولهما كافة السلطات على ان 

يكون ذلك فى جميع المسائل المتعلقة بالشركة وتحقيق اغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر وفى جميع 

المور المالية المتعلقة بالشركة وتوقيع الشيكات وفتح وغلق جميع حسابات الشركة لدى البنوك والتوقيع مجتمعين 

فقط على عقود الرهن والبيع والشراء واليجار يحق لهما توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

109 - جوسيان فؤاد ادوار كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    396511   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   16235 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  تم تعديل صفة الشريكة من 

موصية الى متضامنه

110 - هانى عبد المجيد محمد عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    361347   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2004 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2013  بــ :  تنفيذي ايماء الي خطاب لجنه 

التحفظ رقم 719 بتاريخ 2022/3/14 بشأن الشركه/ سولر امباير ترافيل للسياحه سجل تجاري رقم 261347 

القاهره المميز يتم اضافه السيد / هاني عبد المجيد محمد عبد المجيد كمدير تنفيذي مع البقاء علي السيد/ احمد 

محمود رمضان محمد كشريك متضامن لداره الشركه مجتمعين فقد دون غيرهم امام كافه الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والتوقيع امام جميع البنوك ووزواره السياحه وفيما عدا ذلك من اختصاصات يتم الرجوع للجنه

111 - عبد الرحمن كمال عبد الرحمن المراغى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    399161   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2014 برقم ايداع   7607 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  خرج واستلم كافة 

حقوقه
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112 - حسام عصام عبدالعاطى عبدالمجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    399161   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2014 برقم ايداع   7607 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  

113 - عصام عبد العاطى عبد المجيد عز الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    399161   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2014 برقم ايداع   7607 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  تعديل بند الدارة 

والتوقيع ليصبح / حق ادارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها امام جميع الجهات الرسمية للشريك / عصام 

عبدالعاطى عبدالمجيد عز الدين والشريك حسام عصام عبدالعاطى عبدالمجيد مجتمعين او منفردين

114 - هند عبدالعزيز عبدربه محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    399168   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2014 برقم ايداع   7651 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

115 - شيرين بهجت على عبد الوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    399168   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2014 برقم ايداع   7651 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  اتفق الشركاء على حق الدارة 

والتوقيع تكون للطرف الول / محمد على عبد الوهاب والطرف الثالث شيرين بهجت على مجتمعين او منفردين 

ويحق للطرف الول / محمد على عبد الوهاب والثالث المنضم / شيرين بهجت على كافة السلطات لتحقيق غرض 

الشركة ولكل منهم حق النفراد بالدارة والتوقيع ويحق للطرفان منفردان او مجتمعان توكيل الغير امام جميع 

البنوك فى جميع الصلحيات والحقوق بما فيها حق التوقيع وحق القتراض والحصول على جميع اغلتسهيلت 

الئتمانية من البنوك وكذا فى جميع المصالح الحكومية

116 - ابراهيم على سيد على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    399402   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2014 برقم ايداع   9469 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2014  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع للطرف 

الول فقط بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وكذلك 

المعاملت الخاصة بشان رهن او بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض كل ذلك موكل للطرف الول فقط

117 - هاجر محمد عبد الوهاب محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    387201   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2008 برقم ايداع   11132 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  منتدب - تنفيذى - البقاء على 

صلحيات الستاذة / هاجر محمد عبدالوهاب العضو المنتدب للشركة على ان تكون صلحياتها كالتالى : لها حق 

التوقيع منفرده امام جميع المصالح الحكومية وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية 

والهيئة العامة للستثمار ومصلحة السجل التجارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية 

وفتح الحسابات باسم الشركة بجميع البنوك واجراء كافة التصرفات القانونية والعقود بما فيها عقود الرهن والقرض 

ولها حق التوقيع منفرده عن الشركة على الشيكات والسحب واليداع بالبنوك وصرف الشيكات واجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلية والخارجية ضمن غرض الشركة والشراف على كافة الجهزة التنفيذية والدارية

118 - كريم شوقي عبد الحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    401701   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2015 برقم ايداع   6077 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2015  بــ :  تعديل الداره والتوقيع للشريك / 

كريم شوقي عبد الحميد والشريك عبد الحميد شوقي عبد الحميد مجتمعين او منفردين ولهم الحق في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح وغلق الحسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات خطابات الضمان  وبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات  وكل ذلك باسم الشركه  وضمن اغراضها  وله الحق 

في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكذلك  وله حق توكيل الغير في بعض 

الختصاصات وجميعها وبذلك يكون حق التوقيع علي كل هذه الختصاصات لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين
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119 - خالد صلح الدين محمود حجاج  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    115668   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1963 برقم ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2015  بــ :  وافق مجلس الداره على تفويض 

السيد الدكتور/ خالد صلح الدين محمود حجاج - بصفته الرئيس التنفيذى بدل من السيد الدكتور / محسن فاروق 

محمود يس فى ابرام العقود الخاصه بالحصول على التسهيلت الئتمانيه من البنوك فى صوره قروض قصيره 

الجل او طويله الجل وكذلك رهن الودائع مقابل التسهيلت الئتمانيه ومقابل خطابات الضمان بانواعها المختلفه 

والتى يتم اصدارها لصالح الجهات التى يتم التعامل معها مع اجراء التوقيع على تلك العقود حسب حاجات الشركه 

وتكون التوقيعات عليها من الساده التى اسماؤهم كالتى :-  1/ السيد الدكتور/ خالد صلح الدين محمود حجاج - 

الرئيس التنفيذي   )توقيع اول(         2/ السيد المحاسب/ محمد عبد العزيز عبد المطلب - رئيس القطاع المالى   

رقم قومى2610814140117                 )توقيع اول(  3/ السيده المحاسب / فايده كامل محمد طلبه - خبير 

شئون ماليه  )توقيع اول(  4/ السيده الستاذه/ عواطف عبد العزيز مصطفى - مدير اداره البنوك   رقم 

قومى26706100103387               )توقيع اول(  5/ السيد الستاذ / احمد محمد بهيج احمد - خبير رقابه 

ماليه  )توقيع ثان(  6/ السيده الستاذه / عزه عبد الحليم محمد - مدير عام الرقابه الماليه   رقم 

قومى26206250102645             )توقيع ثان(  7/ السيده الستاذه / هبه احمد صادق- محاسب بالحسابات 

العامه  )توقيع ثان(  على ان يكون التوقيع على الشيكات او المراسلت او المستندات الخاصه بالبنوك بتوقيعين 

احدهما على القل الول او الثانى او الثالث او الرابع                                                                                                                                                    

وافق مجلس الداره على منح السيد الدكتور / خالد صلح الدين محمود حجاج بصفته الرئيس التنفيذى لشركه 

النيل للدويه والصناعات الكيماويه الصلحيات التيه :-  التوقيع على الشيكات والمراسلت ومستندات البنوك )

توقيع اول ( وتحديد من له حق التوقيع على الشيكات )توقيع اول - توقيع ثانى ( وابرام العقود الخاصه بالحصول 

على التسهيلت الئتمانيه فى صوره قروض قصيره الجل او طويله الجل ورهن الودائع التسهيلت الئتمانيه 

ومقابل خطابات الضمان بانواعها المختلفه والتى يتم اصدارها لصالح الجهات التى يتم التعامل معها مع اجراء 

التوقيع على تلك العقود حسب حاجات الشركه والتوقيع على جميع العقود   وجميع القضايا التي ترفع منـه أو عليـه 

أمام جميع المحاكم وفى تقديم الوراق وقلم المحضرين وتسلمها وفى الطعن بالتزوير وطلب حلف اليمين الحاسمة 

وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفى طلب تعيين الخبراء وفى الحضور 

أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلفه والمحاكم الحسبية للحوال الشخصية وفى التقرير 

بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والحوال الشخصية 

وفى التقرير بالنقض في الحكام وتقديم المذكرات وفى اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جميعه وفى 

استلم صور الحكام وتنفيذها وفى الحضور أمام الجهات الدارية  أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر 

العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلى اللتماسات والمذكرات وتسلم الوراق 

والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأموريتها ولجان الطعن والتصالح 

وتقديم المذكرات وتسليم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه 

وفى تقديم الرسوم والمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها و في تسلم و تسليم الوراق و الوامر والمستندات 

والعقود العرفية والرسمية من و إلى قلم كتاب المحاكم و الجهات الدارية و التوقيع نيابة عنـى  بالتسليم في كل ما 

ذكر و في التقرير بفقد القسائم و التوقيع على المحاضر والمخالفات و الحضور أمام محكمه القضاء الداري 

ومجلس الدولة والداريه العليا وكذلك قبض المبالغ المستحقة للشركة وإعطاء المخالصات اللزمة عنها والحضور 

أمام لجان العلمات التجارية والغرفه التجاريه والتظلمات والطعون ولجان تسويه المنازعات وجميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والتخالص والقرار والتنازل والتصالح امام جميع المحاكم بدرجاتها والحضور والقرار 

بالتخالص والتصالح امام المحامي العام   والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتأشير بالتعديل في بيانات السجل التجاري والتعامل مع الداره 

العامه للمرور ووحدات المرور التابعه لها لتجديد التراخيص الخاصه بسيارات الشركه وترخيص السيارات 

الجديده واستصدار كافه الشهادات والبيانات والمخالفات والبيع والتنازل عن سيارات الشركه لصالح شركات 

التامين فيما يتعلق بالسرقه والتكهين والحوادث والمناقصات والمزايدات والتعامل مع مصلحه الجمارك ) جمارك 

السويس - العين السخنه - دمياط - الصادرات البريه ولوجيستك ام تى اس - جمرك السكندريه - جمرك بدر 

الدبيه - جمرك بور سعيد ( شركه المستودعات المصريه وقناه السويس لتداول الحاويات - جميع الخطوط 

الملحيه والتوكيلت الملحيه - شركه تداول الحاويات وذلك فى تصدير منتجاتنا واستلم البوالص واذون التسليم 

وذلك فى استلم المشمول والتوقيع نيابه عنا امام كل الجهات السابق ذكرها والتوقيع نيابه عنا امام كل الجهات 
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السابق ذكرها والتوقيع نيابه عنا على اقرار القيمه واقرار الستخدام الخاص واستلم جميع المستندات الخاصه 

بالشركه وكذلك انهاء كافه الجراءات المتعلقه برسائلنا الوارده والصادره والتخليص عليها ووضع القيمه الجمركيه 

والعرض على الجهات المختصه وسحب اذون التسليم وصرف الرسائل واستلم التصاريح والتراخيص الخاصه 

بنا وكل ما يتعلق بتخليص وصرف رسائل الشركه وكذلك البوالص الخاصه بنا واستلم البضائع وسحب العينات 

واستلم نتائج التحاليل من الجهات المختصه وعمل التسويات الخاصه بالسماح المؤقت وعمل جميع المناشئ 

الخاصه بالشحنات الصادره وعمل صوره طبق الصل للشهاده بالكامل وكذلك توكيل شركات التخليص الجمركى 

او من ينوب عنها فى تخليص الشحنات الوارده او الصادره باسم الشركه وتوكيل الساده المحامين بالداره العامه 

للشئون القانونيه فيما ذكر

120 - احمد محمد بهيج  تحميل   المقيد برقم قيد    115668   وتم ايداعه بتاريخ    24-06-1963 برقم ايداع   

4000 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2015  بــ :  خبير رقابة ماليه

121 - محمد عبد العزيز عبد المطلب اسماعيل  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    115668   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1963 برقم ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2015  بــ :  القطاع المالى

122 - فايده كامل محمد طلبه  تحميل   المقيد برقم قيد    115668   وتم ايداعه بتاريخ    24-06-1963 برقم 

ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2015  بــ :  خبير شئون ماليه

123 - عواطف عبد العزيز مصطفى  تحميل   المقيد برقم قيد    115668   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1963 برقم ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2015  بــ :  مدير ادارة البنوك

124 - عزه عبد الحليم محمد  تحميل   المقيد برقم قيد    115668   وتم ايداعه بتاريخ    24-06-1963 برقم 

ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2015  بــ :  مدير عام الرقابة الماليه

125 - هبه احمد صادق عبد الرحمن  تحميل   المقيد برقم قيد    115668   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1963 برقم ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2015  بــ :  محاسب بالحسابات العامة

126 - طارق سعيد يوسف محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    295598   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-1996 برقم ايداع   7466 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح / حق التوقيع والدارة للشريكين المتضامنين السيد / طارق سعيد يوسف محمود والسيد / احمد طارق سعيد 

يوسف محمود مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكوميه وقطاع العمال والجهات الغير حكوميه وتعيين 

الموظفين وابرام العقود والتسهيلت البنكيه وفتح العتمادات والرهن والقروض والتوقيع على الشيكات والبيع 

والشراء لصول الشركه والسيارات وجميع التصرفات الناقله للملكيه والتوقيع على العقود البتدائية والنهائيه امام 

جميع الجهات وشركات التصالت والمحاكم والمرور وتجديد رخص السيارات وطلب شهادات البيانات ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير ولهم الحق فى جميع المعاملت البنكيه مجتمعين او منفردين فى كل او بعض ما ذكر

127 - جنة محمد علي عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    279850   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-1993 برقم ايداع   15310 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

128 - حسين رياض مصطفى كمال احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    402321   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2015 برقم ايداع   10703 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2015  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح / ادارة الشركة وحق التوقيع عنها للسيد / حسين رياض مصطفى كمال احمد منفردا وله كافة السلطات و 

الصلحيات فى تحقيق غرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والدارية والمرافق وله 

الحق فى التوقيع  عقود اليجار والتنازل للنفس أو للغير عن العقارات والراضى والشقق والمحلت والسيارات 

وكل ماهو ثابت ومنقول والتوقيع على عقود القرض والرهن للنفس أو للغير بأسم الشركة ولمصلحتها وعقود 

التمويل العقارى وعقود البيع وتوكيل السادة المحامين للقرار بصحة التوقيع اوصحة ونفاذ عقود البيع البتدائية 

والنهائية وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك وفى السحب والصرف واليداع والتوقيع على صرف الشيكات 

والقتراض والرهن وفتح وغلق الحسابات وأصدار خطابات وشهادات الضمان والدخار وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وله الحق فى التعامل امام القضاء وفى الصلح والقرار والنكار والبراء وفى التنازل 

والتصالح والتخالص فى جميع القضايا والتعاقد والتنازل للنفس أو للغير عن عدادات الكهرباء والمياه والغاز 

والتليفونات والنترنت على أن تكون تلك العمال الصادرة بأسم وضمن عنوانها وله الحق فى تفويض أو توكيل 

الغير فى كل أو بعض ماذكر .
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129 - عماد فوزى حسين ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    403556   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2015 برقم ايداع   15020 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2015  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع / 

حق الداره والتوقيع عن الشركه وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه موكل للطرف الول ) 

الشريك المتضامن ( وحده منفردا دون غيره وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه وله حق توكيل غيره في 

ذلك كله او بعضه ويحق للطرف الول ) الشريك المتضامن( منفردا التصرف بأي نوع من انواع التصرف في 

اصول الشركه بالبيع او الرهن او القتراض من البنوك

130 - تامر محسن حسين محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    404044   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2015 برقم ايداع   16517 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2015  بــ :  

131 - سوسن ابراهيم سيد رضا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    389783   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2010 برقم ايداع   3117 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريكين المتضامنين / سوسن ابراهيم سيد رضا ورضا شوقى محمد صادق مجتمعين او منفردين لتحقيق 

غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما البيع او الرهن او 

القتراض اى اصل من اصول الشركة فيجب ان تكون نافذة فى حق الشركة والغير ان تصدر من الشريكين 

مجتمعين او منفردين واتفق الشريكين على تعيين السيد / رضا شوقى محمد صادق مديرا مسئول

132 - خالد سيد احمد حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    393499   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2011 برقم ايداع   11911 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2016  بــ :  

133 - ايه سيد احمد حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    393499   وتم ايداعه بتاريخ    2011-08-22 

برقم ايداع   11911 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2016  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح / للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهما كافه الصلحيات والسلطات والتعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

كافه البنوك والمصارف وجميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولهما حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن 

وكافه معاملت الشركه مع الغير

134 - عزالدين محمد احمد عبدالمنعم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    332988   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   13794 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2017  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع/ 

اتفق الشركاء علي ان يحق للطرف الول / عزالدين محمد احمد و الطرف الثالث / حسام عزالدين محمد حق 

القتراض والرهن والسحب من البنوك والتعامل باسم الشركه مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وذلك 

باسم الشركه فيما يخدم ويحقق اهداف الشركه وحده مجتمعين او منفردين

169 - محمود حسين لطفى عبد العزيز الخشاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    384128   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-03-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  تنفيذى - ممثل عن 

NOUR FINANCIAL INVESTMENT شركة

170 - شيماء عباس عبدالرازق احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    384128   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  تنفيذى -  ممثل عن شركة 

NOUR FINANCIAL INVESTMENT

171 - ابراهيم محمد حلمي ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    384128   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  مستقل

135 - كاميليا محمد صابر احمد السعدنى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    392767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2011 برقم ايداع   4524 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح حق ادارة الشركة والتوقيع عنها باسمها ولحسابها والتعامل مع كافة الجهات وكذا تمثيل الشركات والتعامل 

باسمها وفتح الحسابات لدى البنوك والتعامل مع البنوك سحبا وايداعا وتجديد التراخيص الخاصة بالسيارات لكل 

من نورا محمد صابر احمد السعدنى و كاميليا محمد صابر احمد السعدنى مجتمعين او منفردين وبالقتراض من 

البنوك ومن الغير ورهن المحل التجارى ضمانا ووفاءا لهذه القروض وحق الشراء والبيع للنفس والغير كافة 

اصول وممتلكات الشركة من عقارات وسيارات والت ومعدات وجميع المقومات المادية والمعنوية وتاسيس 

وتعديل الشركات يكون لكل من نورا محمد صابر احمد السعدنى و كاميليا محمد صابر احمد السعدنى مجتمعين 

ولهم فى ذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

136 - محمد صابر احمد السعدنى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    392767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2011 برقم ايداع   4524 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  خرج للوفاه
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137 - احمد عبدالفتاح مختار محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    420008   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2018 برقم ايداع   4121 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

138 - محمدى صلح محمدى عبدالعزيز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    422313   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2018 برقم ايداع   11736 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2018  بــ :  خرج للوفاه

139 - ايمن رافت اسماعيل محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    422403   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2018 برقم ايداع   12076 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح كما يلى :- للمدير السيد / ايمن رأفت اسماعيل محمد حسن الحق فى التعامل باسم الشركة ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع واصدار وصرف الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال ولهما الحق فى التعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكذلك البيع للنفس وللغير فى اصول الشركة والعلمات التجارية 

والتنازل والتصالح فى القضايا وفى كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى القتراض والرهن باسم الشركة 

ولصالحها

140 - اسكندر شلبى نجيب رزق شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    394061   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2011 برقم ايداع   16271 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  تغيير صفة المهندس / اسكندر 

شلبى نجيب شلبى الى عضو مجلس ادارة تنفيذى فى ضوء توليه بعض المسئوليات التنفيذية بالشركة

141 - حسام الدين علي فؤاد  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    280614   وتم ايداعه بتاريخ    1993-12-25 

برقم ايداع   17601 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  الموافقه علي منح السيد / حسام الدين علي فؤاد 

رئيس قطاع الشئون الماليه حق التوقيع ثنائي في الفئه ب وذلك علي الشيكات الصادره في الشركه وكذا علي كافه 

المعاملت المصرفيه اياكان نوعها او اسمها طرف البنوك

142 - هبه سامى سعد سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    271782   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-1992 برقم ايداع   4917 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  تعديل صفة الشريكة من موصية 

إلى متضامنة

143 - منت ا عبد ا عبد العظيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    271782   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-1992 برقم ايداع   4917 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  تعديل صفة الشريكة من موصية 

إلى متضامنة

152 - غادة عبدالرؤف محمود صديق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    429338   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2020 برقم ايداع   3221 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع الى / 

يكون للشريك المتضامن وليد محمود على غانم غانم والشريك المتضامن / غادة عبدالرؤف محمود مجتمعان او 

منفردان امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة التعاملت امام البنوك وحق بيع وشراء للصول

153 - محمد خالد يحيى  زكريا  يحيى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    231197   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1984 برقم ايداع   5081 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  قبول استقاله

154 - عزت عزيز حجاج عبد الخالق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    206216   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-1980 برقم ايداع   13459 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  خرج من الشركة

155 - علء عبد السلم عبد الرحمن السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    206216   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-09-1980 برقم ايداع   13459 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  اتفق الشريكان الول 

والثانى فيما بينهما على الدارة والتوقيع للطرفين مجتمعين ولهم ايضا حق القتراض والرهن مجتمعين امام 

البنوك

156 - منه ا احمد بيومى مجاهد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431801   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   4677 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  تم تعديل صفتها من شريكه 

موصيه الي متضامنه
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172 - اسكندر شهدى خله  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    104236   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-1960 برقم ايداع   2250 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتكون الدارة والتوقيع للسيد / اسكندر شهدى خله والسيدة / ايفا ايوب بحر جيد مجتمعين او منفردين

144 - حسين سلمه نظير احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    393171   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2011 برقم ايداع   8755 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2019  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشركة لتصبح /  يملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة الشركاء  المتضامنين السيد/ حسين سلمة نظير احمد و 

السيد / محمد سلمه نظير احمد والسيد/ محمود سلمه نظير احمد و السيد/ عبد ا حسين سلمة نظير والسيد/ 

احمد سعد مصطفي محمد وهدان )مجتمعين او منفردين( وذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن  اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم بما فى 

ذلك  الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وغرفة الشركات السياحية  والتامينات الجتماعية 

ومصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات والمرور والجمارك والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وحق  

التعامل امام وزارة السياحة وكذلك استخراج شهادات المخالفات وشهادات بيانات المرور والشهر العقارى وكذلك  

استخراج الرخص وتجديدها واستلمها ودفع الرسوم والتامينات واللوحات المعدنية والتعامل مع المرور وجميع 

اقلم ونيابات المرور والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية الخاصة بجميع السيارات ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر0  اما فيما يخص السياحة الدينية والتوقيع على ملفات الحج 

والعمرة والتعامل امام الوكيل السعودى باسم الشركة ولمصلحتها فيكون للسيد / حسين سلمة نظير احمد و السيد / 

محمد سلمه نظير احمد والسيد/ محمود سلمه نظير احمد والسيد/ عبد ا حسين سلمة نظير)مجتمعين او 

منفردين( حق التعامل والتوقيع  امام  جميع البنوك والمصارف داخل البلد او خارجها من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع  البنوك 

والمصارف وضمن اغراضها فيما عدا بنك القاهرة والبنك الهلى المصرى بجميع فروعه ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر0   وللسيد/ احمد سعد مصطفي محمد وهدان )منفردا( حق التعامل والتوقيع  

امام  بنك القاهرة والبنك الهلى المصرى بجميع فروعه داخل البلد او خارجها من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع  البنوك 

والمصارف وضمن اغراضها وله الحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر0  اما فيما يخص بيع 

سيارات الشركة فيكون للسيد/ حسين سلمة نظير احمد و السيد/ احمد سعد مصطفي محمد وهدان ) مجتمعين فقط 

(ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر0

145 - احمد سعد مصطفى محمد وهدان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    393171   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2011 برقم ايداع   8755 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2019  بــ :  

146 - احمد اسامة محمد عسل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    402897   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2015 برقم ايداع   12945 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

147 - ندى محمد حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    401976   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2015 برقم ايداع   8119 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2020  بــ :  الدارة والتوقيع للطرف الول 

السيدة / ندى محمد حسين حسن ولها كاة السلطات لتحقيق غرض الشركةومنحها حق النفراد واية تصرفات 

قانونية اخرى مثل رهن او بيع او شراء او ايجار سيارات الشركة او عقارات الشركة او فتح حسابات للشركة فى 

كافة البنوك والمصارف او الحصول على قروض باسم الشركة داخل او خارج مصر او فتح فروع جديدة داخل او 

خارج مصر دون الرجوع للشريك الموصى وتوكيل الغير فى صلحيته
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148 - حسن عبد القوى سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    392062   وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2011 برقم 

ايداع   374 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  ويمثل المديرون الشركة فى علقتها الغير ولهم مجتمعين 

او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع 

بالبنك وحق استصدارخطابات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والعقارات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبلغ وتوقيع  وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولهماحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

149 - عبد الغفار حسن عبد القوى سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    392062   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   374 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  

150 - عبد الحافظ محمد السعيد  مدير   المقيد برقم قيد    392062   وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2011 برقم 

ايداع   374 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  

151 - رائف عبدا محمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    429338   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2020 برقم ايداع   3221 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

157 - احمد ماهر احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    431801   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   4677 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  حق لداره والتشغيل للسيد احمد 

ماهر احمد محمد في جميع المور المتعلقه بالتشغيل والنواحي الفنيه داخل صاله النتاج والمبيعات والمشتريات   

وللسيد وائل عبد الحميد عبد الغفار والسيد منه ا احمد بيومي مجاهد والسيده ايه احمد بيومي مجاهد لهم الحق في 

التعامل باسم الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم كافه السلطات في اداره شئون الشركه 

وكذلك التعامل مع البنوك في كافه المعاملت البنكيه  وفتح وغلق الحسابات واستخراج دفاتر الشيكات والتوقيع 

على الشيكات والصرف واليداع من البنوك ولهم الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى على كافه العقود الخاصه 

بالشركه وشراء وبيع اصول الشركه وعمل اثبات التاريخ وتوكيل الغير فى بعض او كل ماذكر مجتمعين او 

منفردين

158 - طارق محمد على عبد العال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    431801   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   4677 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  

159 - وائل عبد الحميد عبد الغفار جبر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431801   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   4677 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  

160 -  عبد الرحمن محمد فاروق محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    431801   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   4677 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  

161 - عمر محمود رشدى محمد حسن

الحصرى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431823   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2021 برقم ايداع   

4876 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  
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162 - مصطفى محمد محمد شحم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    317223   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1998 برقم ايداع   17649 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / حق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة موكلة الى الشريكين  الطرف الول المتضامن السيد / احمد فؤاد 

حسن سليم والسيد / مصطفي محمد محمد شحم مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة 

بشرط ان تكون جميع العمال التى تصدر منه باسم الشركة وضمن اغراضها وعلى ذلك يكون لهما القيام بجميع 

العمال التجارية الدارية والتوقيع باسم الشركة والتعاقد نيابة عنها فيما يدخل فى اغراضها امام الكافة بما فى ذلك 

الجهات الحكومية والقطاع العام والبنوك و الشركات والهيئات والفراد و تمثيلها امام الهيئات القضائية بجميع 

درجاتها كما ان لهما حق بيع وشراءلصول الثابته  و العقارات والسيارات والسيارات المملوكه للشركه وللسيد / 

مصطفي محمد محمد شحم حق الرهن والقتراض  منفردا علي ان يكون السيد احمد فؤاد حسن سليم المدير 

المسئول فى شئون التخليص الجمركى  وامام مصلحه الجمارك وكما ان لها  حق توكيل الغيرفي كل او بعض ما 

ذكر عاما او خاص

163 - هاني عبدا عبدالرحيم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    432124   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2021 برقم ايداع   7783 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2021  بــ :  اتفق جميع الشركاء على تعديل 

بند الدارة  ليصبح :-  حق الدارة والتوقيع للشريك المتضامن  , هانى عبدا عبدالرحيم وله حق ادراة الشركة 

والتوقيع والتعديل والتخارج والفسخ  عنها منفردا  كما يحق له  منفردا بيع وشراء  ورهن  كافة الراضى  

والعقارات والمنقولت  والسيارات  والمعدات  المملوكة للشركة  ويكون له منفردا  الحق فى تمثيل الشركة  

والتوقيع نيابة عنها امام  ادارات المرور  واى جهه  تستلزم  ذلك  وله منفردا كذلك حق التوقيع  على عقود الرهن  

وعقود التسويات  واستلم المخالصات البنكية  وله منفردا فى ذلك  حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر  كما انه له الحق منفردا  فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف  باسم الشركة   وله الحق فى فتح وغلق  

الحسابات البنكية  والسحب واليداع والقتراض  والرهن  واصدار شهادات وخطابات الضمان  البتدائية  

والنهائية  والدفعات المقدمه  وربط الودائع  وكسرها وتحصيل  فوائدها    واستخراج  دفاتر  الشيكات  وايداع 

الشيكات  والقطع عليها  وتظهيرها  واستلم الحولت  وارسالها  والتوقيع  بصحة كشوف الحساب  وطباعة  

كشوف  الحساب  واستلمها  والتعامل نيابة  عن الشركة  وله الحق فى كل ما سبق منفردا  وكذلك  له الحق فى 

تفويض  الغير فى التوقيع على  الحسابات البنكية  وله الحق ايضا فى تعيين  مديرين الدارات وعزلهم  وتمثيل 

الشركة  امام جميع المحاكم والنيابات  والشهر العقارى  بكافة فروعها  وكذلك  له الحق منفردا  بالقرار بالصلح  

والبراء  والنكار  عن الشركة  كما يحق له التعامل  مع الجهات الحكومية  والغير  حكومية  والقطاع  العام  

وقطاع العمال  والشركات  القابضة  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم منفردا  وكذلك  توقيع عقود المقاولت 

والتوريدات  وكافة الصفقات  التى تستلزمها ادارة الشركة  وله الحق فى  توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر   .

164 - ايمن زكريا عبدالعزيز احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-04 

برقم ايداع   10380 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2021  بــ :  مديرا لفرع الميريلند وذلك اعتبارا من 

2022/2/7 وليزال يعمل به حي تاريخه
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165 - هناء محمد جمال احمد الهللى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    384128   وتم ايداعه بتاريخ    

NOUR  01-03-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  ممثل عن شركة

FINANCIAL INVESTMENT  - غير تنفيذى-منح صلحيات التوقيع عن الشركة علي النحو التالي :  

يكون التوقيع للفئات ) أ , ب ( علي النحو التالي :   الفئة ) أ ( تتكون من السيدة / هناء محمد جمال احمد الهللي 

و السيد / مصطفي ابراهيم حسين ابراهيم فوزي  الفئة ) ب ( تتكون من السيد / محمد نهاد محمد يحي محمد 

عزت محمد حسن والسيد / محمد فتحي نبيه علي سالم   للفئة ) أ ( حق التوقيع مجتمعين على كافة العقود 

والمشارطات والتفاقيات بإسم الشركة والتعامل بإسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , ولهم الحق في استصدار خطابات وشهادات الضمان 

والرهن والقتراض , ولهم الحق مجتمعين في توقيع الكفالت الئتمانية وكذلك خطابات الضمان التي تصدر 

لصالح الشركات التابعة للمجموعة , ولهم الحق فى فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع لدى البنوك والمصارف 

والتوقيع على كافة المعاملت البنكية والتحويلت والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, ولهم 

حق التوقيع على عقود شراء ورهن السيارات والعقارات والراضى , ولهم الحق فى فتح وغلق الحسابات مع 

شركات السمسرة فى الوراق المالية وشركات الحفظ المركزي وفى شراء وبيع السهم والسندات وكافة الوراق 

المالية , ولهم الحق فى تأسيس الشركات بكافة أنواعها , ولهم الحق فى تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة 

وتحديد مرتباتهم , ولهم الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.  ويكون التوقيع لفراد الفئة ) أ 

( مجتمعين مع أحد أفراد الفئة ) ب ( بدون حد أقصي علي الشيكات والتحويلت البنكية.  ويكون التوقيع لفراد 

الفئة ) أ ( مجتمعين على الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى 25000000 جنيه ) خمسة وعشرون مليون 

جنيه ( بين حسابات الشركة لدى البنوك المختلفة الى الحسابات البنكية للشركات التابعة وهم ) شركة بايونيرز 

لتداول الوراق المالية – شركة بريزما للوساطة فى الوراق المالية – شركة المستشار الدولى لضمان الكتتاب 

فى الوراق المالية – شركة رؤية اون لين لتداول الوراق المالية – شركة اموال للستثمارات المالية – شركة 

بايونيرز العالمية القابضة ) البحرين ( – الشركة المصرية للصرافة – شركة صندوق استثمار بايونيرز الول ذو 

العائد التراكمى – شركة الخير للتمويل متناهى الصغر – شركة الرؤية للستشارات المالية – شركة حلول 

للستشارات المالية ( والشركات الشقيقة وهم ) شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – شركة جدوى للتنمية 

الصناعية (.       ويكون التوقيع لفراد الفئة ) أ ( مجتمعين على الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى 

5000000 جنيه ) خمسة مليون جنيه ( مع اى جهة اخري بخلف الشركات التابعة والشقيقة للشركة.  ويكون 

التوقيع لحد أفراد الفئة ) أ ( منفردا  بحد أقصي 100000 جنيها  ) مائة ألف جنيه ( على الشيكات والتحويلت 

البنكية.  ويكون التوقيع لحد أفراد الفئة ) أ ( مع أحد أفراد الفئة ) ب ( مجتمعين على الشيكات والتحويلت البنكية 

بحد اقصى 10000000 جنيه ) عشرة مليون جنيه ( بين حسابات الشركة لدى البنوك المختلفة الى الحسابات 

البنكية للشركات التابعة وهم ) شركة بايونيرز لتداول الوراق المالية – شركة بريزما للوساطة فى الوراق المالية 

– شركة المستشار الدولى لضمان الكتتاب فى الوراق المالية – شركة رؤية اون لين لتداول الوراق المالية – 

شركة اموال للستثمارات المالية – شركة بايونيرز العالمية القابضة ) البحرين ( – الشركة المصرية للصرافة – 

شركة صندوق استثمار بايونيرز الول ذو العائد التراكمى – شركة الخير للتمويل متناهى الصغر – شركة الرؤية 

للستشارات المالية – شركة حلول للستشارات المالية ( والشركات الشقيقة وهم ) شركة بايونيرز بروبرتيز 

للتنمية العمرانية – شركة جدوى للتنمية الصناعية (.  ويكون التوقيع لححد أفراد الفئة ) أ ( مع أحد أفراد الفئة ) ب 

( مجتمعين على الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى 1000000 جنيه ) مليون جنيه ( مع اى جهة اخري 

بخلف الشركات التابعة والشقيقة للشركة .   تفويض السيد / محمد فتحى نبيه علي سالم  والسيد / احمد مصطفى 

احمد ابراهيم  مجتمعين فى التوقيع على تحويل المبالغ الخاصة بكوبونات العملء من حسابات الشركة لدى البنك 

الهلى المتحد الى حسابات شركات ) شركة بايونيرز لتداول الوراق المالية – شركة رؤية اون لين لتداول 

الوراق المالية – شركة بريزما للوساطة فى الوراق المالية – شركة اموال للستثمارات المالية (

166 - مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    384128   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  تنفيذى

167 - كريم اشرف هشام برقاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    384128   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  مستقل
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168 - براك عبدالمحسن عمر العتيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    384128   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2007 برقم ايداع   3474 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

وفرة للستثمار الدولى ش.م.ك

173 - فاروق اسماعيل ابراهيم احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434640   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1994 برقم ايداع   311 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  مستخرج رسمي من محضر 

مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات الغذائيه الجلسه رقم 8 /2021/8 المتعقده 2021/8/26 الجتماع رقم 

416 - قرار وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 46 لسنه 2022 صادر بتاريخ 2022/3/12 قرر :- يعاد 

تشكيل مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات الغذائيه لمده ثلثه اعوام علي النحو التالي:- 1- الستاذ الدكتور/ 

فاروق اسماعيل ابراهيم احمد رئيس غير تنفيذي 2- السيداللواء / احمد حسنين حسني عبدالعزيز العضو المنتدب 

الرئيس التنفيذي 3- السيد المحاسب/ مجدي الشاطر بصيلي عبدالجليل العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن 

والمضارب والسلع 4- الدكتور مهندس/ علء الدين ناجي احمد ابوالعل العضو المنتدب المتفرغ لشئون الصناعات 

الغذائيه 5-السيد المستشار/ابراهيم عبدالغني عضو غير متفرغ 6-السيد الستاذ/ عيد ابراهيم هريدي عضو غير 

متفرغ ممثل عن وزاره الماليه 7- الستاذ الدكتور / احمد ابواليذيد احمد عضو غير متفرغ 8-السيد الستاذ/ احمد 

كمال صابر عضو غير متفرغ 9-السيد الستاذ/ عبدالرؤوف احمد عبدالعال عضو غير متفرغ ممثل عن اتحاد 

نقابات الصناعات الغذائيه - يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2022/3/12

174 - فادى عبده الزقم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    276456   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-1993 برقم ايداع   3713 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

رئيس مجاس الدارة و العضو المنتدب منفردا و ذلك فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها داخل جمهورية 

مصر العربية و خارجها امامك جميع الوزارات و الجهات الحكومية بما فيها الدارة العامة للمرور و مصلحة 

الضرائب المصرية و التحاد المصرى لمقاولى التشيد و البناء و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

و ايضا الجهات الغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص و التعامل مع البنوك و 

المصارف و اجراء كافة المعاملت المصرفية من فتح و غلق حسابات و سحب و ايداع و توقيع الطلبات و العقود 

الخاصة بالقروض و التسهيلت الئتمانية و خطابات الضمان و عقود الرهن و العتمادات المستندية و كافة 

المستندات المتعلقة بهذا الشان لدى كافة البنوك و كذلك حق التوقيع على عقود التاسيس و التعديل امام الشهر 

العقارى و التوقيع على عقود الشراء او اليجار البتدائية لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و المنقولت باسم الشركة و لمصلحتها و تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد اجورهم و 

مكافاتهم فى قبض المبالغ و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و الوراق التجارية و اببرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة و لرئيس مجلس الدارة تفويض احد اعضاء المجلس او 

الغير فى كل او بعض الصلحيات فيما عدا حق القتراض او الرهن امام البنوك

175 - هشام السيد سيد احمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    434354   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   4674 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

التاسيسية بتاريخ 12 / 4 / 2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 28 / 4/ 2022 تم التي : 

الموافقة على تحديد من له حق التوقيع هو السيد / هشام السيد سيد احمد

176 - محمد حسن عبدالوهاب السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    434454   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2022 برقم ايداع   6655 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع / تصبح 

ادارة الشركة والتوقيع موكولة لطرفى العقد مجتمعين او منفردين السيد / سيد حسن عبدالوهاب السيد والسيد / 

محمد حسن عبدالوهاب السيد ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة من معاملت وكذلك حق التعامل مع 

جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ايداعا وسحبا وفتح الحسابات وصرف الشيكات واجراءات التسهيل 

الئتمانى وخطابات الضمان وانشاء اى التزامات على الشركة قبل الغير وبما فى ذلك بيع السيارات المملوكة 

للشركة
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177 - اشرف مصطفي كمال احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    344060   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2002 برقم ايداع   2027 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  الداره والتوقيع  واداره الشركه 

والتوقيع عنها للسيد/اشرف مصطفي كمال احمد  المدير المسئول عن الشركه منفردا وان المدير المسئول منفردا 

حق التوقيع في البنوك وعلي الشيكات واصدارها وصرفها سواء للشركه او لنفسه والتوقيع امام مصلحه الجمارك 

وكافه الجهات الحكوميه والداريه عن الشركه له حق الرهن والقتراض وكذا البيع والشراء والدمج للشركات 

بشرط ان تكون لصالح اغراض الشركه

178 - مدحت احمد شعبان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    344060   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-03 

برقم ايداع   2027 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك متضامن الي شريك 

موصي

179 - نجلء زكي محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    344060   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-03 

برقم ايداع   2027 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

180 - محمد ابراهيم محمد ابو العل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    258344   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1989 برقم ايداع   10559 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

181 - ابراهيم محمد ابراهيم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    258344   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1989 برقم ايداع   10559 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتصبح 

للشركاء المتضامنون مجتمعين او منفردين

182 - عطا عبد الفتاح عطا عمر الضادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    259138   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-1989 برقم ايداع   12933 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

183 - امير صبحى سباعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    259138   وتم ايداعه بتاريخ    1989-10-17 

برقم ايداع   12933 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

184 - مها عبد الرحمن سامى عيداروس حسن سبع  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    259138   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-10-1989 برقم ايداع   12933 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تعديل الدارة 

والتوقيع ليصبح / للشركاء المتضامنين السيدة / مها عبدالرحمن سامى الشريكة المتضامنه والسيد / عبدالحميد 

سمير عبد الحميد الطوبي ) الشريك المتضامن ( مجتمعين او منفردين ولهم في سبيل ذلك الدارة والتوقيع وتمثيل 

الشركة امام الغير والجهات الرسمية والحكومية والهلية وكذلك قطاع العمال العام والخاص والتوقيع وتوثيق 

كافة عقود البيع او شراء السيارات المملوكة للشركة سواء امام الشهر العقاري والمرور والتوقيع أمام السجل 

التجاري والغرفة التجارية والتامينات الجتماعية ووزارة السياحة بكافة ادارتها ومكاتب العمل والشهر العقاري 

وادارة المرور وفتح حسابات للشركة بالبنوك المختلفة بما في ذلك اليداع والسحب والقتراض وفتح الحسابات 

والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها في المسائل المتعلقة 

بتحقيق اغراض الشركة ومباشرة نشاطها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها المنقوله والعقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد اجورهم ومرتباتهم 

ولهما حق القبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

185 -  عبد الحميد سمير عبد الحميد الطوبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    259138   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-1989 برقم ايداع   12933 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

186 - محمد عطا عبد الفتاح عطا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    259138   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-1989 برقم ايداع   12933 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك من شريك 

متضامن الى شريك موصى

187 - سلفيا جميل دانيال جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    402625   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2015 برقم ايداع   12184 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها
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188 - اميل منير عطا حورس  مدير فنى   المقيد برقم قيد    402625   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-10 

برقم ايداع   12184 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع حق الدارة الفنية للشريك 

الثانى منفرد وحق الدارة وحق التوقيع للطرفين مجتمعين او منفردين وكذلك حق القتراض او الرهن وتمثيل 

الشركة فى التعامل مع البنوك وتوكيل الغير لقيام باى او من كل اختصاصات لتحقيق غرض الشركة مجتمعين او 

منفردين

189 - عبد المنعم سيد امام مدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    387097   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2008 برقم ايداع   10357 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

190 - سحر سليم امام محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    387097   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2008 برقم ايداع   10357 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

191 - عصام جوده عبد ربه اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    387097   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2008 برقم ايداع   10357 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع / يمثل 

الطرف الول السيد / عصام جوده عبدربه اسماعيل لشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها كافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

192 - هاله  منير محمود السحرتى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    422201   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   11270 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع لتكون 

من حق الشريكين المتضامنين / هالة منير محمود السحرتى واميرة عبدالسلم عبد النظير عبدالجواد مجتمعين او 

منفردين ولهم حق التعامل مع جميع البنوك قطاع عام او خاص وفتح جميع انواع الحسابات المصرفية والسحب 

وايداع مبالغ مالية والقتراض والرهن مجتمعين او منفردين ولهم حق تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق

193 - ايه عبد السلم عبد النظير عبد الجواد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    422201   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   11270 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

194 - احمد عبد السلم عبد النظير عبد الجواد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    422201   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-2018 برقم ايداع   11270 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة 

حقوقه

195 - عبد السلم عبدالنظير عبدالجواد محمد  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    422201   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-2018 برقم ايداع   11270 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  اتفق الشريكين 

مجتمعين على تعيين السيد / عبد السلم عبدالنظير عبدالجواد محمد مدير غير شريك بطاقة رقم قومى 

25108060400032 تم تفويضه فى جميع اعمال الشركة من فتح جميع انواع الحسابات المصرفيه وفى التعامل 

مع جميع البنوك والتوقيع على سحب وايداع مبالغ مالية طرف البنوك والقتراض والرهن وله الحق فى التوقيع 

على جميع الشيكات البنكية طرف الشركة وله الحق فى التوقيع على مبايعات وخطابات المرور لدى ادارة المرور 

لدى ادارة المرور وله الحق فى التوقيع على جميع اوراق الشركة الرسمية ويقر الطرفين ان السيد عبد السلم 

عبدالنظير عبدالجواد محمد مفوض فى كل اعمال الشركة امام جميع الجهات الحكومية مكتب السجل التجارى 

والغرفة التجارية والقلم التجارى بالمحاكم وله الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق

196 - عبدة فاروق حامد القطان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    398352   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2014 برقم ايداع   788 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع مكفوله  

للشريك / عبده فاروق القطان وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون باسم الشركة وممارسه 

نشاطها وضمن اغراضها وله الحق في ابرام العقود والمشارطات والمعاملت مع الغير وشراء ما يلزم للشركه 

لممارسه نشاطهاوابرام الصفقات باسم الشركه كما يحق لهم حق القتراض من البنوك باسم الشركه وفيما يحقق 

اغراضها وانه  فيما يختص بالتعهدات والمعاملت التى تمس اصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى 

اصلى او تبعى فل تنفذ  فى حق الشركة البتوقيع الشريك المتضامن شخصيا عليها

197 - مني شفيق محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    398352   وتم ايداعه بتاريخ    2014-01-21 

برقم ايداع   788 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  
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198 - نهلة محمد حسن عبدالهادي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431831   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   4961 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

199 - اشرف احمد الحفناوى السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431831   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   4961 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريك 

المتضامن  السيد / اشرف احمد الحفناوي السيد منفردا وهذه الداره مطلقه ل حدود لها وله الحق فى تمثيل الشركه 

امام كافه الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه والغير حكوميه والوزارات والفراد والمحاكم والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وخلفه وله حق التوقيع نيابه عن الشركه على العقود البتدائيه 

والنهائيه وعقود القرض والرهن وشراء اصول وممتلكات الشركه والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل ما يلزم لتحقيق غرض الشركه وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر

200 - على سيد محمد عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431831   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   4961 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه مستحاقاته

201 - محمد شوقى عبدالمجيد عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434576   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   9047 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

202 - مجدى عبد المجيد عباس أبو البقاء  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434576   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   9047 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

203 - مدحت محمود أحمد إبراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434576   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   9047 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

204 - محمد محمود احمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434576   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   9047 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

205 - مصطفى سعيد عطيه حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434579   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   9062 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  لكل من اغلطراف الول 

والثانى والثالثالتوقيع عن الشركة منفردا

206 -   السعيد ابراهيم السعيد حبيب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    275102   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-1992 برقم ايداع   16052 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك / السعيد 

ابراهيم السعيد حبيب من شريك متضامن الى شريك موصى

207 - احمد محمد منجود السعدنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    275102   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-1992 برقم ايداع   16052 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

208 - ايمن احمد مصطفي سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    275102   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-1992 برقم ايداع   16052 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  الدارة وحق التوقيع للشركاء 

المتضامنين وهما / ايمن احمد مصطفي سيد احمد واحمد محمد منجود السعدنى ولهما مجتمعين او منفردين حق 

بيع وشراء السيارات واى ممتلكات تخص الشركة

209 - محمد جمال الدين الليثى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301494   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1997 برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خروج للوفاة

210 - ريهام محمد جمال الدين الليثى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    301494   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1997 برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريكة الولى المتضامنةالدارة والتوقيع منفردا ولها التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها ولها حق القتراض منفردة

211 - محمد عبد الستار احمد عبد الباقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    427046   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2019 برقم ايداع   5893 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة
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212 - اسامة فاروق نصر الدين خير ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    427046   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-2019 برقم ايداع   5893 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  حق الداره وحق 

التوقيع لتكون للسيد /  اسامه فاروق نصر الدين خير ا  والسيد / مدحت على عباس زهران مجتمعين فقط ولهما 

حق التعامل مع البنوك وامام الجهات الحكومية والرسمية

213 - مروه فؤاد على عبد ا فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    427046   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2019 برقم ايداع   5893 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

214 - على محمد محمود عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    249955   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-1988 برقم ايداع   7228 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  خروج الشريك على محمد 

محمود عبد العزيز للوفاه

215 - انطوان انطوان قديس موسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    255404   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-1989 برقم ايداع   953 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي انه يحق 

للشركه كفاله الغير وان للسيد / انطوان انطوان قديس حق التوقيع في هذا الصدد منفردا امام جميع البنوك وامام 

جميع الجهات  والهيئات فيما يخص ذلك

216 - محمد صابر احمد السعدنى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    392767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2011 برقم ايداع   4524 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  خرج للوفاه

242 - اشرف محمد حسنى ابراهيم جدوع  خروج   المقيد برقم قيد    426419   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   2724 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

243 - فر ابو العل سيد ابو العل  خروج   المقيد برقم قيد    426419   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-11 

برقم ايداع   2724 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافه مستحاقاتها

217 - كاميليا محمد صابر احمد السعدنى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    392767   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2011 برقم ايداع   4524 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح حق ادارة الشركة والتوقيع عنها باسمها ولحسابها والتعامل مع كافة الجهات وكذا تمثيل الشركات والتعامل 

باسمها وفتح الحسابات لدى البنوك والتعامل مع البنوك سحبا وايداعا وتجديد التراخيص الخاصة بالسيارات لكل 

من نورا محمد صابر احمد السعدنى و كاميليا محمد صابر احمد السعدنى مجتمعين او منفردين وبالقتراض من 

البنوك ومن الغير ورهن المحل التجارى ضمانا ووفاءا لهذه القروض وحق الشراء والبيع للنفس والغير كافة 

اصول وممتلكات الشركة من عقارات وسيارات والت ومعدات وجميع المقومات المادية والمعنوية وتاسيس 

وتعديل الشركات يكون لكل من نورا محمد صابر احمد السعدنى و كاميليا محمد صابر احمد السعدنى مجتمعين 

ولهم فى ذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

218 - اليس هواجيم ارتين سيركاجيان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    52613   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1945 برقم ايداع   4287 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع عن 

الشركة ليصبح / اليس هواجيم ارتين سيركاجيان والشريك المتضامن والمدير المسئول / أحمد صبحى محمد 

فرغلى وحدهم مجتمعين او منفردين وهذة الدارة بدون اجر على ان يمثل الشركة السيد / أحمد صبحى محمد 

فرغلىفى كافة الصلحيات والتعامل مع كاة البنوك والمصارف الحكومية والغير حكومية وكافة الجهات لحكومية 

والغير حكومية اما عن التصرف فى اصول الشركة فيحق للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين

219 - مصطفى محمد احمد سعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    244559   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-1987 برقم ايداع   8580 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسمية لكل من الشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد سعيد ومصطفي محمد احمد سعيد 

ومهند محمد احمد سعيد ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

ولصالحها وضمن اغراضها في ابرام كافة التصرفات القانونية امام جميع الجهات الدارية والقضائيةوالجهات 

الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع علي عقود البيع 

البتدائية والنهائيه وابرام كافة التصرفات القانونية واستلم دفاتر الشيكات والتوقيع علي الشيكات وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي كافة 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان اما حق الرهن والتوقيع على عقود القتراض والئتمان 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل بموافقة جميع الشركاء ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وتوكيل السادة المحامين في اقامة الدعاوي والتنازل عنها

Page 91 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

220 - مهند محمد احمد سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    244559   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-1987 برقم ايداع   8580 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

221 - محمد احمد سعيد مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    244559   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-1987 برقم ايداع   8580 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  تم تعديل صفة الشريك من 

موصى الى متضامن

222 - سامح احمد سعيد مصطفي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    244559   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-1987 برقم ايداع   8580 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  خرج للوفاة

223 - احمد حمدى عبد الوهاب على سلمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    424507   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2018 برقم ايداع   19650 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

224 - شعبان عبد المحسن متولى حسانين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    424507   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2018 برقم ايداع   19650 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع وتمثيل 

الشركة امام الغير وحقوق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها فى علقتها بالغير وامام القضاء وكذا امام 

كاة الجهات الحكومية العامة والجهات الخاصة والبنوك واى جهة اخرى فيما تقتضية اعمال ادارة الشركة يكون 

للشريكين المتضامنين الطرف الول السيد / محمد ابراهيم على محمد والطرف الرابع السيد / شعبان عبد المحسن 

متولى حسانين مجتمعين او للطرف الول السيد / محمد ابراهيم على محمد والطرف الثانى السيد / محمد حمدى 

عبد الوهاب على سلمه مجتمعين او للطرف الول السيد / محمد ابراهيم على محمد و الطرف الثالث السيد / 

احمد حمدى عبد الوهاب سلمه مجتمعين

225 - الهام سليمان قطب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    329663   وتم ايداعه بتاريخ    2000-02-29 

برقم ايداع   3889 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

226 - علء عبدالعزيز عبدالواحد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    329663   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2000 برقم ايداع   3889 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

لتصبح /حق اداره الشركه والتوقيع عنها موكوله للشريك المتضامن الطرف الول منفردا وله كافه السلطات 

لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال الصادره من الشريك باسم وعنوان الشركه وضمن اغراضها وله 

في ذلك كافه الصلحيات فيحق له ابرام العقود وكافه التصرفات الخري اما بشأن المعاملت التي تزيد قيمتها عن 

نصف راس مال الشركه والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع او الحصول علي قروض او رهن او بيع عقارات 

الشركه فيجب ان تصدر من جميع الشركاء مجتمعين او منفردين

227 - اسلم مرتضى محمد فوده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    386857   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2008 برقم ايداع   7832 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

228 - احمد محمد محمود برسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    386857   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2008 برقم ايداع   7832 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  تعديل حق الدراه والتوقيع 

لتصبح للطرف الول السيد احمد محمد محمود برسي والسيد خالد احمد محمد خالد مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركه  وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن  والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وضمن 

اغراضها  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وللشركاء 

المتضامنين مجتمعين فقد الحق في رهن وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت

229 - محمد رافت زيدان الشناوى  خروج   المقيد برقم قيد    377459   وتم ايداعه بتاريخ    2006-05-16 

برقم ايداع   9907 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  خرج و استلم كافة حقوقة
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230 - هشام محمود على عفيفي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    377459   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2006 برقم ايداع   9907 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح / 

اتفق الشركاء على ان يكون حق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة للشركاء المتضامنين السيد / هشام محمود على 

عفيفي والسيدة / عبير عبدالقادر حسن محمود ) مجتمعين او منفردين ( و ذلك امام كافة السلطات لتحقيق غرض 

الشركة وتمثيلها وحق التوقيع عنها وفى اجراء كافة التصرفات التي تتراءي له وذلك للصول الثابته والمتداوله 

البيع للنفس والغير للسيارات المملوكة باسم الشركة والنواحي المالية والتعامل مع البنوك من ايداع وسحب وصرف 

الشيكات وفتح الحسابات والعتمادات المستندية الخاصه بالشركة وفى الحصول على التسهيلت الئتمانية وطلب 

القراض من البنوك كما لهما الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل ذلك

231 - عمرو مصطفى درويش يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    407082   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   7456 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / حق الدارة والتوقيع عن الشركة بين كل من السيد / احمد محمود خليل ابراهيم والسيد / مصطفى عمرو 

مصطفى درويش  والسيد / عمرو مصطفى درويش يوسف موكله للطراف الثلثة مجتمعين او منفردين فى ذلك 

اوسع السلطات وفى التعامل مع القطاع العام والخاص والحكومى والقتراض والرهن وشراء وبيع الصول

232 - اسلم عبدالكريم سيد عبده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    405621   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2016 برقم ايداع   2387 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خروج إسلم عبد الكريم سيد 

عبده  الشريك المتضامن وأستلمة كافة حقوقه

233 - احمد سليمان سعد حبيب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    405621   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2016 برقم ايداع   2387 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 
لتصبح من حق السيد/ أحمد سليمان سعد حبيب كشريك متضامن منفردا 

234 - محمد عمر على حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434620   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   9999 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

235 - محمد عبدالنبي احمد رجب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434623   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   10002 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

236 - اسماعيل احمد اسماعيل جوده  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    116704   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1963 برقم ايداع   5680 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تعديل ادارة الشركة والتوقيع 

عنها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات للشركاء المتضامنين الستاذ / اسماعيل 

احمد اسماعيل جوده منفردا وله حق التوقيع عن الشركة امام البنوك والمصارف على الحسابات المدينة والدائنة 

وكافة العمال المصرفية والتسهيلت الئتمانية والقرض والرهن بضمان ممتلكات الشركة وحق بيع وشراء 

الصول المملوكة للشركة وله الحق فى توكيل الخر او توكيل الغير فى البنوك ولكل من الستاذ / محمد احمد 

اسماعيل جوده حسين والستاذ / طارق احمد اسماعيل جوده حسين لهم ايضا مجتمعين الحق فى التوقيع عن 

الشركة امام البنوك والمصارف على الحسابات المدينة والدائنة وكافة العمال المصرفية والتسهيلت الئتمانية 

والقرض والرهن بضمان ممتلكات الشركة وحق بيع وشراء الصول المملوكة للشركة وله الحق فى توكيل الخر 

او توكيل الغير فى البنوك ولكل من الحق فى توكيل الخر او توكيل الغير فى البنوك

237 - طارق احمد إسماعيل جوده حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    116704   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1963 برقم ايداع   5680 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

238 - محمد احمد اسماعيل جوده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    116704   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1963 برقم ايداع   5680 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

239 - عصام عطا محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    116704   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1963 برقم ايداع   5680 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خرج واستلم كاة حقوقة

240 - سالى كمال حلمى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    246528   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1987 برقم ايداع   7070 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح للدكتورة / سالى كمال حلمى ابراهيم منفرده وكذلك لها حق التعامل باسم الشركة مع كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية وابرام كافة التعاقدات والتعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع وتحرير الشيكات وفتح الحسابات 

وخطابات الضمان ولها حق الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكتها والقتراض والرهن من البنوك منفرده 

وكذلك حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق
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241 - سوزان ناشد حبشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    246528   وتم ايداعه بتاريخ    1987-04-21 

برقم ايداع   7070 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خرجت للوفاة

244 - ايمان طارق محمود رفاعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    426419   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   2724 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقع / يكون حق 

الداره والتوقيع للشريك الثاني المتضامن منفردا وله في ذلك كافه الصلحيات في فتح حسابات في البنوك واستلم 

الشيكات والتوقيع منفردا عن الشركه وله ايضا حق البيع والتصرف في اصول الشركه

245 - صلح اسماعيل عطية السيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108433   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1961 برقم ايداع   12694 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خرج للوفاة

246 - عمرو صلح اسماعيل عطيه السيسي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    108433   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-10-1961 برقم ايداع   12694 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيع وجعله للسيد / عمرو صلح اسماعيل عطيه السيسي منفردا وله حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات 

الحكومية والوزارات والهيئات بجميع مستوياتها وله حق التوقيع منفردا امام البنوك فى جميع العمليات المصرفية 

وانشاء المديونيات وكافة الهيئات المعنيه وفى كل ما يلزم لتسير عملية ادارة الشركة امام اى جهة ولو لم يكن 

منصوص عليه فى هذا العقد وذلك منفردا وله حق توكيل السادة المحامين والمحاسبين

247 - محمد صلح اسماعيل عطيه السيسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    108433   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1961 برقم ايداع   12694 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

248 - اسماعيل صلح اسماعيل عطيه السيسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    108433   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-10-1961 برقم ايداع   12694 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

249 - ياسين صلح اسماعيل عطيه السيسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    108433   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1961 برقم ايداع   12694 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

250 - طارق خليفة سليمان طاحون  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    344560   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2002 برقم ايداع   3643 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  الدارة والتوقيع  للطرف الول 

طارق خليفه سليمان طاحون الشريك المتضامن حق اداره الشركه والتوقيع عنها  و تمثيلها امام كافة الجهزة 

الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك والغير فيما يخص اعمال التصرف في 

اصول الشركه او الستدانه او القتراض من البنوك

251 - عمرو طارق خليفه سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    344560   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2002 برقم ايداع   3643 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  تم تعديل صفته من شريك 

متضامن الي شريك موصي

252 - وائل محمد عثمان خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    426178   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2019 برقم ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خرج من الشركة واستلم كافة 

حقوقة

253 - وليد مجد الدين محمد السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    426178   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2019 برقم ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خرج من الشركة واستلم كافة 

حقوقة

254 - هانى محمد ابوالعزم محمد فكرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    426178   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2019 برقم ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خرج من الشركة واستلم كافة 

حقوقة

255 - محمود ياسين السيد مراد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    426178   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2019 برقم ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع 

منفرداللطرف الول الشريك المتضامن / محمود ياسين السيد مراد

256 - علء خليل عبدالسيد محمد خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    388352   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2009 برقم ايداع   6025 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

257 - اماني خليل عبد السيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    388352   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2009 برقم ايداع   6025 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها
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258 - يوسف محمد خليل عبدالسيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    388352   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2009 برقم ايداع   6025 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

259 - محمد خليل عبد السيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    388352   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2009 برقم ايداع   6025 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  يصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريك المتضامن محمد خليل عبدالسيد منفردا وله فى ذلك كل الصلحيات

260 - محمد احمد حسن احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    388377   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2009 برقم ايداع   6529 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

261 - هشام محمد نبيل محمود لشين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    409803   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   17739 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك من 

موصى الى متضامن - حق الدارة والتوقيع للطرف الول السيد الدكتور / هشام محمد نبيل محمود لشين وله 

الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع باسمها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك فى المسائل المتعلقة 

بتحقيق اغراض الشركة على ان يستمر العقد بنفس شروطه وبنوده كما هى

262 - محمد نبيل محمود لشين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    409803   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   17739 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك من 

متضامن الى موصى

263 - احمد محمد حسين فرحات  شريك موصى   المقيد برقم قيد    409803   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   17739 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

264 - محمود علي ابراهيم عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    280336   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-1993 برقم ايداع   616841 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

265 - حسين على ابراهيم عبدالرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    280336   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-1993 برقم ايداع   616841 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  الدارة وحق التوقيع مكفولة 

للشريك حسين على ابراهيم منفردا

266 - ليديا كيرلس هرمينا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    396802   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-04 

برقم ايداع   1474 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح للطرف الول 

الشريكة بالعمل السيدة /  ليديا كيرلس هرمينا والطرف الثالث الستاذ / ميلد ناصر ميلد موسي  ويصبح لهم 

كافة صلحيات التوقيع امام جميع الجهات الحكومية وعلى الخص مصلحة الضرائب بكافة انواعها وجميع 

وحداتها والهيئة القومية للتامينات الجتماعية وكذلك الجهات غير الحكومية كما لهم حق تمثيل الشركة امام جميع 

المصارف والبنوك وحق القتراض والقراض والرهن باسم الشركة كما لهم الحق فى بيع اصول الشركة بشرط 

ان تكون التصرفات الصادرة منهم داخلة ضمن اغراض الشركة وهذة الدارة بل اجر وتكون كافة صلحيات 

التوقيع هذة لهم سواء كانو مجتمعين او منفردين

267 - ميلد ناصر ميلد موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    396802   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2013 برقم ايداع   1474 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

268 - جرمين فؤاد يوسف يوسف صليب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    396802   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2013 برقم ايداع   1474 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها
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تجديد افراد

1 - احمد عبد الفتاح ابراهيم المسري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194874   قيدت فى   06-04-2011 برقم 

ايداع    1908034 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

2 - حسن وهبه حسن عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218961   قيدت فى   23-05-1982 برقم ايداع    

9221 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

3 - مشالى انترناشيونال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   298825   قيدت فى   16-10-1996 برقم ايداع    

17835 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

4 - نو فروت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   326512   قيدت فى   16-10-1999 برقم ايداع    19174 وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

5 - رمضان محمد البحيرى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341077   قيدت فى   25-08-2001 برقم 

ايداع    15249 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

6 - عبدالناصر نورالدين مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342197   قيدت فى   20-10-2001 برقم ايداع    

18986 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

7 - ساميه عبد العزيز عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346394   قيدت فى   03-06-2002 برقم 

ايداع    9349 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

8 - الجابرى لقطع غيار الفسبا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346559   قيدت فى   10-06-2002 برقم ايداع    

9833 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-09

9 - هشام عمران حسن عمران حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354905   قيدت فى   12-08-2003 برقم 

ايداع    13606 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-11

10 - مايسه اسماعيل عيسي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   374902   قيدت فى   13-02-2006 برقم 

ايداع    2560 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

11 - محمد عبد المنعم محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375824   قيدت فى   16-03-2006 برقم 

ايداع    5241 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

12 - امام منصور عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378752   قيدت فى   19-06-2006 برقم ايداع    

12951 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

13 - محسن عبد المنعم حسن عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390304   قيدت فى   2010-05-27 

برقم ايداع    8316 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

14 - محمد حافظ فكرى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403194   قيدت فى   18-10-2015 برقم ايداع    

13942 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

15 - وليد محمود محمد الصلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407112   قيدت فى   12-04-2016 برقم 

ايداع    7542 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

16 - عمرو عبد التواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414672   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

9916 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

17 - محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218567   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    879 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-20

18 - محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218567   قيدت فى   02-05-1982 برقم ايداع    

8050 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

19 - مؤسسة الهادي للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   255232   قيدت فى   1989-01-04 

برقم ايداع    275 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-03

20 - عادل ميخائيل مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   284743   قيدت فى   20-09-1994 برقم ايداع    

13459 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-19

21 - سعدالدين محمود عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304192   قيدت فى   11-05-1997 برقم 

ايداع    8735 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10
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22 - جورج خيرت وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339186   قيدت فى   11-06-2001 برقم ايداع    

9298 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

23 - حلمي محمد رشاد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348414   قيدت فى   04-09-2002 برقم ايداع    

15439 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-03

24 - عيد محمد عبد الحافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377169   قيدت فى   09-05-2006 برقم 

ايداع    9158 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

25 - وليد احمد محمد الحريري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380444   قيدت فى   13-08-2006 برقم ايداع    

17669 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-12

26 - هانى عبد المعز محمد امين حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384514   قيدت فى   2007-05-03 

برقم ايداع    7155 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

27 - دعاء محمد انور اسماعيل ديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384619   قيدت فى   17-05-2007 برقم 

ايداع    8056 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

28 - ناجى بباوى مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394520   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

824 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

29 - احمد على على احمد قورة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394722   قيدت فى   12-02-2012 برقم ايداع    

2250 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

30 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم الشرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402436   قيدت فى   2015-09-01 

برقم ايداع    11514 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

31 - عبدالغنى محمد عبدالغنى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411459   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    23668 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

32 - عبد الناصر محمد على بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412776   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    3089 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

33 - عمرو ربحى محمد عايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413962   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

7378 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

34 - بنيامين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92889   قيدت فى   15-08-1956 برقم ايداع    2730 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

35 - احمد حسن احمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179380   قيدت فى   13-11-1976 برقم ايداع    

14210 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

36 - عبد الحليم الحفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   242755   قيدت فى   01-10-1986 برقم ايداع    

12700 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

37 - طارق رجب محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   281707   قيدت فى   02-03-1994 برقم ايداع    

3140 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-01

38 - سيد طه للتصدير و الستيراد والتخليص الجمركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   297986   قيدت فى   

16-09-1996 برقم ايداع    15291 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-15

39 - وجدي عزمي عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301039   قيدت فى   28-12-1996 برقم ايداع    

24367 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

40 - هاني سعد زغلول سيد فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303432   قيدت فى   02-04-1997 برقم 

ايداع    6519 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

41 - العسيلي للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345713   قيدت فى   04-05-2002 برقم 

ايداع    7391 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

42 - كريم زكي عبد الرحمن فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368932   قيدت فى   11-06-2005 برقم 

ايداع    11004 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-10

43 - سامح عريان فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383942   قيدت فى   31-01-2007 برقم ايداع    

1656 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30
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44 - ماجد خليل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393417   قيدت فى   01-08-2011 برقم ايداع    

11112 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

45 - رفيق جرجس انطون اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   401649   قيدت فى   22-04-2015 برقم ايداع    

5783 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

46 - صيدليه د عصام صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409297   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

15825 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

47 - زياد جميل محمد سليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411093   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    22330 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

48 - وائل عزت عطيه محمد البطل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411290   قيدت فى   24-11-2016 برقم 

ايداع    23056 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

49 - محمد احمد سعد الدين عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411756   قيدت فى   20-12-2016 برقم 

ايداع    24756 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

50 - السيد عامر عبدالهادى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414243   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    8343 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

51 - محمود ابوالعل عبدالظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182293   قيدت فى   11-05-1977 برقم ايداع    

7712 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

52 - جمال سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   262682   قيدت فى   17-06-1990 برقم ايداع    

7718 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

53 - اسامه محمد ابراهيم عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304603   قيدت فى   22-05-1997 برقم ايداع    

89787 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

54 - يسري ماهر عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378567   قيدت فى   14-06-2006 برقم ايداع    

12470 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

55 - مرسي نبيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382056   قيدت فى   19-10-2006 برقم ايداع    

22574 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

56 - جورج سمير عوض سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384679   قيدت فى   24-05-2007 برقم 

ايداع    8537 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

57 - محمد احمد حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390685   قيدت فى   22-07-2010 برقم ايداع    

11670 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

58 - محمد عبد الفتاح سعيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391439   قيدت فى   27-10-2010 برقم 

ايداع    16507 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

59 - محمد صلح امام فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393038   قيدت فى   26-05-2011 برقم ايداع    

7325 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

60 - محمد عبد الوهاب احمد فتحى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403582   قيدت فى   2015-11-03 

برقم ايداع    15104 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

61 - ابراهيم عز الدين رضا جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409052   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    14904 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

62 - قصى فايز على العدوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410434   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    

20024 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

63 - ماجد ابراهيم فخرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411226   قيدت فى   22-11-2016 برقم 

ايداع    22839 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

64 - الفى ناثان جورجى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412105   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

578 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

65 - عابد لبيع وتوزيع الملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412705   قيدت فى   2017-02-12 

برقم ايداع    2827 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11
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66 - جمال سالم محمد الملحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412734   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

2945 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

67 - مصطفى عبد السلم عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413250   قيدت فى   2017-03-08 

برقم ايداع    4690 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

68 - محمد مصطفى عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413963   قيدت فى   2017-04-12 

برقم ايداع    7379 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

69 - خالد عبد ا محمود محمد الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414290   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    8503 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

70 - نجلء سعد محمد ابراهيم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414554   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    9474 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

71 - حمدى احمد محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3833259   قيدت فى   20-12-2006 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

72 - سعيد عبد الفتاح بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171316   قيدت فى   09-07-1975 برقم ايداع    

9146 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

73 - محمد احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182290   قيدت فى   06-05-1993 برقم ايداع    

5888 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-05

74 - عبد القادر لقطع الغيار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182290   قيدت فى   11-05-1977 برقم ايداع    

7705 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

75 - محمد يحي الحسيني زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191768   قيدت فى   12-10-1978 برقم 

ايداع    14585 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-11

76 - جمال حسن محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   271927   قيدت فى   22-04-1992 برقم ايداع    

5558 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

77 - مكرم جرجس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272294   قيدت فى   23-05-1992 برقم ايداع    

6944 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

78 - احمد محمود علي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304132   قيدت فى   07-05-1997 برقم ايداع    

88585 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

79 - نجوي حليم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   360057   قيدت فى   11-05-2004 برقم ايداع    

7797 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-10

80 - محجوب للنشاءات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370946   قيدت فى   27-08-2005 برقم ايداع    

16593 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

81 - زكي عبد الفتاح زكي عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371262   قيدت فى   06-09-2005 برقم 

ايداع    17430 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

82 - محمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384546   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

7342 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

83 - احمد حسن عوض عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408946   قيدت فى   20-07-2016 برقم 

ايداع    14519 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

84 - محمد على همام رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409173   قيدت فى   02-08-2016 برقم ايداع    

15344 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

85 - ابو زيد عبد الرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410980   قيدت فى   10-11-2016 برقم ايداع    

21923 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

86 - ايسال نعيم دياب خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412581   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

2365 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

87 - محمد عبدا عبدالمطلب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412922   قيدت فى   22-02-2017 برقم 

ايداع    3651 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21
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88 - لمى لمعى زكى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413611   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

5993 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

89 - احمد محمود حسنى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413853   قيدت فى   06-04-2017 برقم 

ايداع    6999 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

90 - عبد الفتاح متولى عبد الفتاح عفيفى قمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219368   قيدت فى   

13-06-1982 برقم ايداع    10305 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-12

91 - مركز ممدوح للتجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   297062   قيدت فى   01-08-1996 برقم ايداع    

12149 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

92 - فيفيان سمير صليب عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305277   قيدت فى   14-06-1997 برقم 

ايداع    11639 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

93 - سيد ابراهيم دسوقي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309357   قيدت فى   16-11-1997 برقم ايداع    

22815 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-15

94 - عبد المولي محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   324658   قيدت فى   31-07-1999 برقم 

ايداع    13864 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-30

95 - محمد عادل عوض ابوالفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342605   قيدت فى   07-11-2001 برقم 

ايداع    20344 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

96 - شكرى عزيز زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344143   قيدت فى   06-02-2002 برقم ايداع    

2317 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

97 - احمد محمد مدحت محمد شوقي شادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346067   قيدت فى   2002-05-19 

برقم ايداع    8326 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

98 - السيد ابراهيم ابراهيم حطوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   363003   قيدت فى   19-09-2004 برقم 

ايداع    16371 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-18

99 - احمد سعد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375138   قيدت فى   21-02-2006 برقم ايداع    

3264 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

100 - عماد مجدى منير يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385109   قيدت فى   25-07-2007 برقم ايداع    

12128 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-24

101 - عماد مجدى منير يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385109   قيدت فى   27-02-2017 برقم ايداع    

1931626 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

102 - وائل احمد عباس امين السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394872   قيدت فى   2012-03-04 

برقم ايداع    3473 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

103 - وائل اهاب اسماعيل حقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   399956   قيدت فى   17-11-2014 برقم 

ايداع    13895 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

104 - كريم احمد يسرى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   401760   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

6599 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

105 - ماجد سعيد سعد قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407669   قيدت فى   11-05-2016 برقم ايداع    

9326 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

106 - شريف احمد فؤاد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412531   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    2217 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

107 - بهاء عثمان رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413929   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

7267 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

108 - ايهاب احمد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414364   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

8780 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

109 - دكتورة  عدلت محمود يس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166971   قيدت فى   1974-11-02 

برقم ايداع    12408 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01
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110 - وحيد فتحي عبدالغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214536   قيدت فى   11-11-1981 برقم ايداع    

21826 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

111 - احمد علي احمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304421   قيدت فى   17-05-1997 برقم ايداع    

9340 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

112 - محمد حنفي عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   327067   قيدت فى   06-11-1999 برقم ايداع    

20724 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

113 - عكاشه للعدد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345994   قيدت فى   15-05-2002 برقم ايداع    8134 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

114 - هند عدنان محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   374769   قيدت فى   08-02-2006 برقم ايداع    

2178 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

115 - عمرو عادل محمد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376119   قيدت فى   28-03-2006 برقم ايداع    

6191 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

116 - محمود انور احمد احمد الليثي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379048   قيدت فى   27-06-2006 برقم 

ايداع    13760 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

117 - هشام عبد العال عبد الرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383191   قيدت فى   17-12-2006 برقم 

ايداع    26799 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-16

118 - عبد الرحمن السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383555   قيدت فى   03-01-2007 برقم 

ايداع    46 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

119 - محمد فتحى زكى عبد المجيد الجارحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383817   قيدت فى   

23-01-2007 برقم ايداع    1020 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-22

120 - رضا عبدا احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   388340   قيدت فى   05-04-2009 برقم 

ايداع    5808 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-04

121 - شريف سيد عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392446   قيدت فى   09-02-2011 برقم ايداع    

1778 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

122 - محمد وحيد محمد مدبولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   398183   قيدت فى   19-12-2013 برقم 

ايداع    14206 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-18

123 - ابانوب فوزى عبد النور بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410790   قيدت فى   01-11-2016 برقم 

ايداع    21254 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

124 - اميره سمير عبد الملك عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412840   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    3339 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

125 - ايمن بخيت حنا عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414010   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

7525 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

126 - محمد احمد عشري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227006   قيدت فى   24-07-1983 برقم ايداع    

14575 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-07-23

127 - محمد احمد عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   251685   قيدت فى   24-04-1988 برقم ايداع    

6273 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23

128 - اسعد رجب درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   286597   قيدت فى   21-12-1994 برقم ايداع    

19370 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

129 - سيد ياسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294076   قيدت فى   17-02-1996 برقم ايداع    

2434 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

130 - متولي ميني ماركت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299435   قيدت فى   05-11-1996 برقم ايداع    

19709 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

131 - شرين موريس فهمى عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299929   قيدت فى   1996-11-20 

برقم ايداع    21096 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19
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132 - مكتبه الحسيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   333221   قيدت فى   06-08-2000 برقم ايداع    

14416 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-05

133 - صيدلية د  محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   360781   قيدت فى   09-06-2004 برقم ايداع    

9937 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

134 - سنوسي للصناعات الهندسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371051   قيدت فى   29-08-2005 برقم 

ايداع    16873 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

135 - سنوسى للصناعات الهندسية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371051   قيدت فى   29-08-2005 برقم 

ايداع    16874 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

136 - مصري احمد علي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378275   قيدت فى   05-06-2006 برقم 

ايداع    11739 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

137 - عطيات نصار احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382766   قيدت فى   27-11-2006 برقم 

ايداع    25176 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

138 - ماهر ايوب يعقوب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392711   قيدت فى   28-03-2011 برقم 

ايداع    4029 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

139 - شهاب الدين حمدى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392778   قيدت فى   2011-04-10 

برقم ايداع    4614 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

140 - سامى محمود مصطفى شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393378   قيدت فى   25-07-2011 برقم 

ايداع    10760 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

141 - حازم حامد عبدالحميد شبانة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405260   قيدت فى   21-01-2016 برقم 

ايداع    1287 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

142 - فرجينيا رزق ا حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406404   قيدت فى   13-03-2016 برقم ايداع    

5027 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

143 - ابوبكر ابراهيم على ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407101   قيدت فى   12-04-2016 برقم 

ايداع    7517 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

144 - مصطفى حسنين مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407319   قيدت فى   2016-04-20 

برقم ايداع    8194 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

145 - محمد احمد فراج سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408032   قيدت فى   25-05-2016 برقم ايداع    

10529 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

146 - ابراهيم جاد الكريم احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408376   قيدت فى   14-06-2016 برقم 

ايداع    11741 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

147 - عبدالرحمن سامح بدير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411330   قيدت فى   28-11-2016 برقم 

ايداع    23187 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

148 - ابراهيم فرح ابراهيم ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411923   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    25475 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

149 - احمد حسين على احمد ضاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414786   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    10335 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

150 - مكتب الشقر للتجاره والتسويق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   242834   قيدت فى   1986-10-05 

برقم ايداع    12926 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

151 - محمد احمد محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   244164   قيدت فى   18-12-1986 برقم 

ايداع    17834 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

152 - حسين بدر الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   246402   قيدت فى   13-04-1987 برقم ايداع    

6675 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

153 - عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272540   قيدت فى   08-06-1992 برقم ايداع    

7679 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07
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154 - سلمي حسن حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   274589   قيدت فى   09-11-1992 برقم ايداع    

14298 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-08

155 - محمد بسيونى ابراهيم حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   278824   قيدت فى   07-04-2013 برقم 

ايداع    4413 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-06

156 - محمد رشيد عبدالرزاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   297844   قيدت فى   09-09-1996 برقم ايداع    

14862 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-08

157 - نظيمه لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   298008   قيدت فى   16-09-1996 برقم 

ايداع    15370 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-15

158 - سوريا محمود سيد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299178   قيدت فى   20-09-2001 برقم 

ايداع    10200 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

159 - سوريا محمود سيد المصري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299178   قيدت فى   14-07-1998 برقم 

ايداع    12113 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-13

160 - سوريا محمود سيد المصري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299178   قيدت فى   28-10-1996 برقم 

ايداع    18943 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-27

161 - مصطفي كامل صادق مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303238   قيدت فى   27-03-1997 برقم 

ايداع    6006 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

162 - امجد عبد الملك يوسف دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304691   قيدت فى   25-05-1997 برقم 

ايداع    10016 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

163 - سيد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   321593   قيدت فى   08-04-1999 برقم ايداع    

5811 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

164 - عصام محمد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339716   قيدت فى   01-07-2001 برقم ايداع    

10961 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-30

165 - شريف احمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351631   قيدت فى   23-02-2003 برقم ايداع    

3036 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-22

166 - عمرو فواز محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   359612   قيدت فى   19-07-2004 برقم ايداع    

1457 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18

167 - محمود امين مصطفي حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382410   قيدت فى   12-11-2006 برقم 

ايداع    23817 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

168 - علء الدين سمير فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383222   قيدت فى   18-12-2006 برقم ايداع    

26906 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

169 - خالد محمود ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384683   قيدت فى   27-05-2007 برقم 

ايداع    8550 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

170 - جميل عياد سويرس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412790   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    3139 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

171 - محمد سمير محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413301   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

4899 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

172 - عاطف رمضان محمود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413733   قيدت فى   2017-03-29 

برقم ايداع    6440 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

173 - حسن احمد حسن ندا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415073   قيدت فى   13-06-2017 برقم 

ايداع    11402 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

174 - مؤسسه غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   247942   قيدت فى   17-08-1987 برقم ايداع    

11798 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-16

175 - طلعت سيد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267567   قيدت فى   20-06-1991 برقم ايداع    

7986 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19
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176 - ايهاب عزت علي حسن مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346652   قيدت فى   2002-06-15 

برقم ايداع    10102 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

177 - ميشل موريس بشري صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357439   قيدت فى   30-12-2003 برقم 

ايداع    21599 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

178 - سامى فتحى احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   373720   قيدت فى   30-12-2012 برقم ايداع    

16990 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-29

179 - سامي فتحي احمد محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   373720   قيدت فى   21-12-2005 برقم 

ايداع    24378 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

180 - صلح محفوظ محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377227   قيدت فى   2006-05-10 

برقم ايداع    9320 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

181 - رأفت فريد ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378334   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

2839 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-04

182 - رافت فريد ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378334   قيدت فى   07-06-2006 برقم ايداع    

11874 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

183 - ابراهيم عصام صالح درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384699   قيدت فى   28-05-2007 برقم 

ايداع    8685 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

184 - هانى فرج ا رزق ا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391729   قيدت فى   08-12-2010 برقم 

ايداع    18396 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

185 - سامح فؤاد يحيى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394361   قيدت فى   05-01-2012 برقم ايداع    

304 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

186 - مصطفى على طه على عكاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395473   قيدت فى   31-05-2012 برقم 

ايداع    8170 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

187 - منة ا علء الدين محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402565   قيدت فى   08-09-2015 برقم 

ايداع    12012 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

188 - احمد سيد عبدالشافى طوخى معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406290   قيدت فى   

07-03-2016 برقم ايداع    4568 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-06

189 - محمد سمير محمد عشعش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407992   قيدت فى   24-05-2016 برقم 

ايداع    10398 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

190 - محمد احمد ابراهيم السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409513   قيدت فى   2016-08-21 

برقم ايداع    16666 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

191 - ياسمين محمد حسن عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410831   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

21375 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

192 - عمر اشرف عبدالعزيز ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412718   قيدت فى   2017-02-13 

برقم ايداع    2883 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

193 - عمرو سليم محمود سليم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413559   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    5865 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

194 - ولء عثمان احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414150   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

8019 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

195 - اسامه بادير عشم مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414358   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

8768 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

196 - نهى شعبان عبدالرحمن الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414518   قيدت فى   2017-05-15 

برقم ايداع    9356 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

197 - هانى سيد نعمان بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414557   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

9482 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15
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198 - مصطفى طه عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141658   قيدت فى   26-02-1970 برقم ايداع    

2542 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

199 - جمال عزمي توماس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212410   قيدت فى   25-07-1981 برقم ايداع    

11971 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

200 - مطراوى فرغلى عبد الراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231891   قيدت فى   08-01-1995 برقم 

ايداع    410 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-07

201 - مطراوي فرغلي عبد الراضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231891   قيدت فى   02-06-1984 برقم 

ايداع    7985 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-01

202 - عماد ادوارد دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   262146   قيدت فى   10-05-1990 برقم ايداع    

5985 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

203 - رشاد حسن امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   277737   قيدت فى   01-07-1993 برقم ايداع    

7301 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-30

204 - محمود ابو السعود ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   287126   قيدت فى   1995-01-21 

برقم ايداع    1121 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

205 - د  عادل طه محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299326   قيدت فى   02-11-1996 برقم ايداع    

19407 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

206 - محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310553   قيدت فى   

27-12-1997 برقم ايداع    26075 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-12-26

207 - كمال عبد التواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   322311   قيدت فى   09-05-1999 برقم ايداع    

7682 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-08

208 - احمد علي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   334588   قيدت فى   08-10-2000 برقم ايداع    

18443 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

209 - مجدي حنا جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   336475   قيدت فى   20-01-2001 برقم ايداع    

493 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

210 - بدر للعقارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   338064   قيدت فى   11-04-2001 برقم ايداع    5583 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

211 - قاسم محمد رشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351511   قيدت فى   16-02-2003 برقم ايداع    

2663 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-15

212 - صيدليه د محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   362885   قيدت فى   13-09-2004 برقم 

ايداع    16033 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-12

213 - احمد سيد محمد احمد كيلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378019   قيدت فى   30-05-2006 برقم 

ايداع    11080 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

214 - سمير احمد الطاهر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378501   قيدت فى   12-06-2006 برقم 

ايداع    12308 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

215 - زهران للتكييف والتبريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382554   قيدت فى   16-11-2006 برقم ايداع    

24300 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

216 - علء عبدالحكيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   388189   قيدت فى   26-02-2009 برقم 

ايداع    3414 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-25

217 - فتحى حسين محمد احمد هديه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392147   قيدت فى   11-01-2011 برقم 

ايداع    611 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

218 - احمد محمد عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394515   قيدت فى   2012-01-15 

برقم ايداع    793 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

219 - عطال للتجارة والصناعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406205   قيدت فى   02-03-2016 برقم 

ايداع    4287 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01
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220 - محمد توفيق على وهبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410797   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

21286 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

221 - محمد عبدالرحمن ابوسريع عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411228   قيدت فى   

22-11-2016 برقم ايداع    22844 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-21

222 - ابراهيم عبدالحفيظ عبدالعظيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411840   قيدت فى   2016-12-26 

برقم ايداع    25318 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

223 - صيدليه د منى الزنوكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412278   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

1226 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

224 - علء عبد الحكيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413723   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    6410 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

225 - عبدالستار عبدالغنى على مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413887   قيدت فى   2017-04-09 

برقم ايداع    7147 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

226 - يس راضى احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413923   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

7257 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

227 - محمود سعيد فرج عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414641   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

9789 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

228 - عماد ادوارد دوس صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414725   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    10108 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

229 - حسام فكرى لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414794   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

10367 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

230 - صفوت ابراهيم ميخائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415078   قيدت فى   2017-06-13 

برقم ايداع    11418 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

231 - ابراهيم الحسيني ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136015   قيدت فى   27-07-1968 برقم ايداع    

3993 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-26

232 - مدحت عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172498   قيدت فى   20-09-1975 برقم ايداع    

11433 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

233 - سميه محمود محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222114   قيدت فى   02-12-1982 برقم ايداع    

18079 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-01

234 - خالد عبدالجابر عبدالنعيم عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268836   قيدت فى   1991-09-23 

برقم ايداع    12718 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-22

235 - احمد عبد ا رجب سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303004   قيدت فى   19-03-1997 برقم 

ايداع    5311 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

236 - محمد عبدا كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303452   قيدت فى   03-04-1997 برقم ايداع    

6571 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

237 - الحسيني كمال مصطفي جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304702   قيدت فى   25-05-1997 برقم 

ايداع    810048 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

238 - مدحت وصفي حنا بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307239   قيدت فى   30-08-1997 برقم ايداع    

16928 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-29

239 - فروح فتحي عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   325485   قيدت فى   01-09-1999 برقم ايداع    

16101 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

240 - فاتن اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   335487   قيدت فى   19-11-2000 برقم 

ايداع    20803 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

241 - سميح كمال معوض عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342628   قيدت فى   10-11-2001 برقم 

ايداع    20424 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09
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242 - سيد عبدالله عمر ابورحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342795   قيدت فى   18-11-2001 برقم 

ايداع    21010 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-17

243 - ابراهيم اسماعيل حسن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344149   قيدت فى   2002-02-06 

برقم ايداع    2326 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

244 - صلح الدين الحسينى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344835   قيدت فى   19-03-2002 برقم 

ايداع    4585 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

245 - مصطفي سعيد احمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346185   قيدت فى   25-05-2002 برقم 

ايداع    8660 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

246 - اسلم مصطفي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361491   قيدت فى   11-07-2004 برقم 

ايداع    12000 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-10

247 - حسني علي محمد عشري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371037   قيدت فى   29-08-2005 برقم 

ايداع    16840 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

248 - عمر الخطاب احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379155   قيدت فى   29-06-2006 برقم 

ايداع    14017 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

249 - نرمين فاروق توحيد غالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382927   قيدت فى   04-12-2006 برقم 

ايداع    25774 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

250 - نهال احمد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383077   قيدت فى   11-12-2006 برقم ايداع    

26341 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

251 - محمود احمد ابراهيم عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384129   قيدت فى   2007-03-01 

برقم ايداع    3478 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

252 - احمد صلح الدين سيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384407   قيدت فى   17-04-2007 برقم 

ايداع    6272 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

253 - احمد عصمت بليدى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393787   قيدت فى   13-10-2011 برقم 

ايداع    14320 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

254 - احمد عصمت بليدى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393787   قيدت فى   10-11-2015 برقم 

ايداع    15598 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

255 - محمد عبدالرحيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403326   قيدت فى   22-10-2015 برقم ايداع    

14330 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

256 - احمد يحيى خلية عبدربة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404993   قيدت فى   11-01-2016 برقم ايداع    

440 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

257 - محب حمدى مهنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406983   قيدت فى   06-04-2016 برقم 

ايداع    7129 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

258 - محمود محمد سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411098   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    22340 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

259 - احمد شاكر ابراهيم عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412660   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    2632 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

260 - منال عطيه زكى شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413400   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

5218 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

261 - خالد السيد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413493   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    5600 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

262 - محمد سيد صابر ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414405   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

8976 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

263 - ممدوح حسين عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156724   قيدت فى   21-06-1973 برقم ايداع    

6406 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-20
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264 - كمال نجيب بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216475   قيدت فى   01-02-1982 برقم ايداع    

1951 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

265 - شكري ابراهيم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217407   قيدت فى   09-03-1982 برقم ايداع    

4877 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

266 - شكري ابراهيم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217407   قيدت فى   04-08-1997 برقم ايداع    

15145 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-03

267 - محمود عبدالحميد مصطفى عيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   243307   قيدت فى   1986-11-02 

برقم ايداع    14729 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

268 - فوزي عبدالحميد مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   269946   قيدت فى   25-11-1991 برقم ايداع    

16726 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-24

269 - سامى صلح للزجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   286954   قيدت فى   10-01-1995 برقم ايداع    

509 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-09

270 - فراج عبد الدايم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302922   قيدت فى   17-03-1997 برقم ايداع    

5084 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-16

271 - محمد شعبان محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304123   قيدت فى   06-05-1997 برقم ايداع    

8556 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

272 - فيكتور سامي فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304413   قيدت فى   17-05-1997 برقم ايداع    

9319 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

273 - كمال نصحي حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304792   قيدت فى   28-05-1997 برقم ايداع    

10260 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

274 - كمال نصحي حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304792   قيدت فى   04-09-2002 برقم ايداع    

15414 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-03

275 - كمال نصحي حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304792   قيدت فى   20-11-2014 برقم ايداع    

1948513 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

276 - صيدلية د  احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354165   قيدت فى   06-07-2003 برقم ايداع    

11354 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-05

277 - طارق ابراهيم ابراهيم يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354764   قيدت فى   2003-08-05 

برقم ايداع    13174 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-04

278 - خالد عبد القادر مخيمر سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   366988   قيدت فى   22-03-2005 برقم 

ايداع    5457 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

279 - مريان فاروق عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368110   قيدت فى   24-03-2009 برقم ايداع    

5095 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

280 - مريان فاروق عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368110   قيدت فى   11-05-2005 برقم 

ايداع    8773 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

281 - صيدليه د  محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375124   قيدت فى   21-02-2006 برقم ايداع    

3221 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

282 - صموئيل حسني تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378948   قيدت فى   25-06-2006 برقم ايداع    

13481 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

283 - رضا محمد محمد احمد الشاويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383041   قيدت فى   2006-12-10 

برقم ايداع    26194 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

284 - ابراهيم اسماعيل ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   400859   قيدت فى   14-01-2015 برقم 

ايداع    538 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

285 - يسرى سيد اسماعيل علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   401884   قيدت فى   25-05-2015 برقم 

ايداع    7450 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24
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286 - اسماعيل هشام اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407922   قيدت فى   

22-05-2016 برقم ايداع    10152 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-21

287 - اشرف صبرى عبدالمجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413129   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    4254 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

288 - عبد الرحمن احمد موسى محمود ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414324   قيدت فى   

04-05-2017 برقم ايداع    8637 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-03

289 - مصطفى محمود على دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414355   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    8760 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

290 - تهانى جمال زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414416   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

9009 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

291 - محمد احمد صبحى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414592   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

9598 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

292 - عماد لويز حرز شخلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414640   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

9786 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

293 - عبد الرؤوف احمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182154   قيدت فى   03-05-1977 برقم 

ايداع    7211 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

294 - جمال الدين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   271636   قيدت فى   23-03-1992 برقم ايداع    

4417 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

295 - عشوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   277683   قيدت فى   26-06-1993 برقم ايداع    8104 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-25

296 - سعد محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   286838   قيدت فى   02-01-1995 برقم ايداع    97 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-01

297 - علء محمد نصر الدين احمد عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310748   قيدت فى   

14-03-2011 برقم ايداع    3292 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-13

298 - عبد العزيز صبري عبد العزيز الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   334920   قيدت فى   

23-10-2000 برقم ايداع    19268 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-22

299 - صيدليه فتحى ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340301   قيدت فى   22-07-2001 برقم ايداع    

12723 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-21

300 - احمد ثابت عبد المجيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340787   قيدت فى   10-12-2007 برقم 

ايداع    18933 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-09

301 - سماح  حسن حسن خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343398   قيدت فى   29-12-2001 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

302 - صيدليه محمد محرز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343969   قيدت فى   29-01-2002 برقم ايداع    

1735 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

303 - ابراهيم بيومي ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346686   قيدت فى   16-06-2002 برقم 

ايداع    10196 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-15

304 - يحيي سيد احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   369786   قيدت فى   13-07-2005 برقم ايداع    

13521 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

305 - عزت انور مصطفي عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375772   قيدت فى   2006-03-15 

برقم ايداع    5066 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14
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306 - هانى محمد ابراهيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382577   قيدت فى   19-11-2006 برقم ايداع    

2411 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

307 - مؤسسه غزال التجاريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382604   قيدت فى   20-11-2006 برقم ايداع    

824476 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

308 - جاك نعيم انور سدره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390704   قيدت فى   26-07-2010 برقم ايداع    

11797 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

309 - جمال محمد دياب الصفتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392386   قيدت فى   17-04-2011 برقم 

ايداع    4825 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

310 - ايمن احمد عبدالوهاب فرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   400391   قيدت فى   11-12-2014 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

311 - محمد ابراهيم يوسف الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   400632   قيدت فى   28-12-2014 برقم 

ايداع    16362 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

312 - على مسعود قايد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404057   قيدت فى   25-11-2015 برقم 

ايداع    16547 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

313 - خالد سعيد عبد الرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404071   قيدت فى   25-11-2015 برقم 

ايداع    16599 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

314 - شريف فهمى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407594   قيدت فى   08-05-2016 برقم ايداع    

9058 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

315 - عبدالمقصود حلمى توفيق حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407961   قيدت فى   2016-05-23 

برقم ايداع    10289 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

316 - زكريا عبدالحميد راجح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409603   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    17055 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

317 - محمود عبدالمنعم عبدالحميد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411599   قيدت فى   2016-12-12 

برقم ايداع    24210 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

318 - حسن محمد حسن مصيلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411717   قيدت فى   18-12-2016 برقم 

ايداع    24625 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

319 - ابراهيم محمود عبد الحافظ الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411974   قيدت فى   

01-01-2017 برقم ايداع    37 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-31

320 - ماليه محمد جوده نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412872   قيدت فى   20-02-2017 برقم 

ايداع    3473 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

321 - ام الرزق عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196880   قيدت فى   20-06-1979 برقم 

ايداع    9203 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-19

322 - هاني وليم ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213909   قيدت فى   13-10-1981 برقم ايداع    

18973 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

323 - عبدالرحمن سفينه عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238215   قيدت فى   13-11-1985 برقم 

ايداع    12954 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12

324 - م عزب السيد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   246322   قيدت فى   08-04-1987 برقم ايداع    

6422 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

325 - نظارات عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268335   قيدت فى   19-08-1991 برقم ايداع    

10909 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-18

326 - صفحاء صلح الدين محمدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304952   قيدت فى   02-06-1997 برقم 

ايداع    10729 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-01

327 - هشام حسن حسني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   312646   قيدت فى   28-03-1998 برقم ايداع    

5308 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-27
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328 - يسري عبدالرحيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   331150   قيدت فى   08-05-2000 برقم ايداع    

8283 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-07

329 - صيدلية د  احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   360542   قيدت فى   31-05-2004 برقم ايداع    

9243 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-30

330 - اسامه محمد طه عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380495   قيدت فى   14-08-2006 برقم 

ايداع    17800 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

331 - رومانى ابراهيم قرقار جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384374   قيدت فى   15-04-2007 برقم 

ايداع    6068 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

332 - محمد سامى منصور عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406984   قيدت فى   2016-04-06 

برقم ايداع    7130 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

333 - نادر محسن محمد فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407203   قيدت فى   17-04-2016 برقم ايداع    

7840 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

334 - محمد محمود ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408329   قيدت فى   12-06-2016 برقم 

ايداع    11600 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

335 - وفاء وحيد عبداللطيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408796   قيدت فى   13-07-2016 برقم 

ايداع    14051 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

336 - البربرى EL barbary  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412754   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

3026 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

337 - منير يوسف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413210   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

4558 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

338 - صيدلية د  هشام المنيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413582   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    

5914 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

339 - حسام ابراهيم صبرى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413839   قيدت فى   05-04-2017 برقم 

ايداع    6938 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

340 - ايمان مبارك محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413952   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    7336 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

341 - كامل نشأت كامل المهدى الحصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414417   قيدت فى   2017-05-10 

برقم ايداع    9010 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

342 - على حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414632   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

9764 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

343 - محمد صبرى ابراهيم عبدرب النبى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232025   قيدت فى   

07-01-2002 برقم ايداع    382 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-06

344 - محمد صبري ابراهيم عبدرب النبي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232025   قيدت فى   

12-06-1984 برقم ايداع    8442 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-11

345 - سمير للدعايه والعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272020   قيدت فى   03-05-1992 برقم ايداع    

5866 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

346 - احمد عبدالمطلب عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   283486   قيدت فى   06-07-1994 برقم 

ايداع    9162 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-05

347 - مكتبه رافت عزيز للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   331756   قيدت فى   

30-05-2000 برقم ايداع    10081 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-29

348 - محمد علي خليفه عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   332228   قيدت فى   20-06-2000 برقم 

ايداع    11548 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-19
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349 - ابو العيون للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346251   قيدت فى   27-05-2002 برقم ايداع    

8867 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

350 - جمال محمدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346412   قيدت فى   03-06-2002 برقم ايداع    

89384 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

351 - فريد مسعد غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357111   قيدت فى   14-12-2003 برقم ايداع    

20468 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

352 - حاتم محمد رفعت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   358627   قيدت فى   17-03-2004 برقم ايداع    

3660 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

353 - علء الدين للزجاج والبللور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   367853   قيدت فى   27-04-2005 برقم 

ايداع    8038 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

354 - علء الدين للمصنوعات الجلدية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377841   قيدت فى   2006-05-24 

برقم ايداع    10636 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

355 - وليد محمود فخري عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378675   قيدت فى   2006-06-18 

برقم ايداع    12755 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

356 - لبان عطا ا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383565   قيدت فى   04-01-2007 برقم ايداع    

81 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

357 - احمد فوزى سعيد عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393835   قيدت فى   17-10-2011 برقم ايداع    

14524 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

358 - محمد عباس عبد ا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395316   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    6981 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

359 - علء محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396933   قيدت فى   27-02-2013 برقم ايداع    

2535 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-26

360 - محمد عبد النبى عبد الحفيظ الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406883   قيدت فى   2016-04-03 

برقم ايداع    6745 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

361 - عصام احمد عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407651   قيدت فى   10-05-2016 برقم 

ايداع    9263 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

362 - صفاء صبحى امام توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408970   قيدت فى   21-07-2016 برقم ايداع    

14611 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

363 - سلوى محمد عفيفى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410985   قيدت فى   10-11-2016 برقم 

ايداع    21925 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

364 - احمد مراد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411317   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

23147 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

365 - احمد مراد صوفى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412011   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

366 - اسلم محمد محروس متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412584   قيدت فى   06-02-2017 برقم 

ايداع    2375 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

367 - سامى رفعت نجيب شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412947   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    3726 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

368 - وليد احمد السيد ابو محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413238   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    4634 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

369 - شيماء مصطفى رشدى عبد المحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414491   قيدت فى   2017-05-14 

برقم ايداع    9229 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

370 - سمير خليل السيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   282231   قيدت فى   10-04-1994 برقم ايداع    

4984 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-09
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371 - اشرف امين محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304833   قيدت فى   29-05-1997 برقم ايداع    

10390 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

372 - عماد فايز فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   322100   قيدت فى   29-04-1999 برقم ايداع    

7117 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

373 - عبدالرحمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   328542   قيدت فى   

15-01-2000 برقم ايداع    464 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-14

374 - عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   328542   قيدت فى   2007-11-23 

برقم ايداع    23070 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-22

375 - حسني سعد يوسف زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345974   قيدت فى   14-05-2002 برقم ايداع    

8075 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

376 - احمد ابو الخير علي ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357597   قيدت فى   06-01-2004 برقم 

ايداع    350 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-05

377 - هدي حمزه عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375756   قيدت فى   14-03-2006 برقم 

ايداع    5010 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

378 - بهاء للجهزه التعويضيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376450   قيدت فى   12-04-2006 برقم ايداع    

7254 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

379 - وليد محمد حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376465   قيدت فى   12-04-2006 برقم ايداع    

7294 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

380 - مجدى عبدالرحمن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377788   قيدت فى   23-05-2006 برقم 

ايداع    10524 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

381 - السباعى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384418   قيدت فى   18-04-2007 برقم 

ايداع    6360 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

382 - هاني محمد رفعت فتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384669   قيدت فى   24-05-2007 برقم ايداع    

8453 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

383 - صبحى استيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384836   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    9732 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

384 - محمود معاذ محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394483   قيدت فى   12-01-2012 برقم 

ايداع    704 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

385 - مجده محسوب عبد الوهاب دهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395306   قيدت فى   2012-05-08 

برقم ايداع    6894 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

386 - محمد عباس عبد ا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395316   قيدت فى   12-11-2013 برقم 

ايداع    12255 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

387 - هشام حسن سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   398298   قيدت فى   05-01-2014 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-04

388 - فايقة سلمة يونان ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402981   قيدت فى   05-10-2015 برقم 

ايداع    13274 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

389 - محمد حسين عبدالودود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407550   قيدت فى   04-05-2016 برقم ايداع    

8885 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

390 - حسام عبد المسيح جرجس عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409401   قيدت فى   

15-08-2016 برقم ايداع    16261 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-14

391 - محمد احمد على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409419   قيدت فى   16-08-2016 برقم 

ايداع    16331 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15
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392 - بيت مت BEIT MATTA  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411867   قيدت فى   26-12-2016 برقم 

ايداع    25251 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

393 - محمد ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412134   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

178 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

394 - عمر محمد عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413291   قيدت فى   09-03-2017 برقم 

ايداع    4847 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

395 - وفاء خضيرى محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413345   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    5042 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

396 - محمد محمود محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414281   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    8467 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

397 - ابراهيم سعد جاب ا رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414438   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    9078 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

398 - ش م م  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80058   قيدت فى   01-10-1990 برقم ايداع    11593 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

399 - فاطمه توفيق احمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175710   قيدت فى   27-03-1976 برقم ايداع    

3124 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

400 - ابراهيم امين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   247483   قيدت فى   27-06-1987 برقم ايداع    

10070 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

401 - ايمان احمد رضا عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   250377   قيدت فى   01-02-1988 برقم 

ايداع    1784 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-31

402 - مؤسسه لطفي للملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   264082   قيدت فى   16-10-1990 برقم ايداع    

12251 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-15

403 - فتحي عبدالفتاح زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267946   قيدت فى   27-07-1991 برقم ايداع    

9438 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

404 - عزيز جاد حنس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   281008   قيدت فى   17-01-1994 برقم ايداع    916 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-16

405 - حمدي سليم عبد المجيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   300692   قيدت فى   16-12-1996 برقم 

ايداع    23359 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-15

406 - عاطف عبدا عبدالهادي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302245   قيدت فى   1997-02-19 

برقم ايداع    2999 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

407 - صالح غريب عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303958   قيدت فى   03-05-1997 برقم ايداع    

8137 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

408 - حمدي محروس موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304763   قيدت فى   27-05-1997 برقم ايداع    

10195 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

409 - احمد سيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305169   قيدت فى   10-06-1997 برقم ايداع    

11325 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

410 - احمد سيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305169   قيدت فى   29-11-2012 برقم ايداع    

15655 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-28

411 - طارق سيد عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   327581   قيدت فى   25-11-1999 برقم 

ايداع    22208 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

412 - على صلح احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343900   قيدت فى   26-01-2002 برقم ايداع    

81475 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

413 - عزه حلمي عبد الرحمن نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346123   قيدت فى   20-05-2002 برقم 

ايداع    8472 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19
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414 - محمد عبد ا شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351094   قيدت فى   22-01-2003 برقم ايداع    

1373 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-21

415 - حسام عبد الرحيم حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371017   قيدت فى   28-08-2005 برقم 

ايداع    16789 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-27

416 - ايهاب مختار عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378428   قيدت فى   11-06-2006 برقم 

ايداع    12127 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

417 - محمود محمد فرج على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   401369   قيدت فى   15-03-2015 برقم ايداع    

3833 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

418 - محمد السيد امام كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406232   قيدت فى   03-03-2016 برقم ايداع    

4370 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

419 - احمد يوسف على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410270   قيدت فى   09-10-2016 برقم ايداع    

19370 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

420 - محمد عبدالمحسن عبدالرسول سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412261   قيدت فى   

17-01-2017 برقم ايداع    1150 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-16

421 - سامح منصور على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413925   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    7259 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

422 - احمد حسين ضياء السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414874   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    10640 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31
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تجديد شركات

1 - مينا سمير ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   84685  قيدت فى  09-06-1953 برقم ايداع   

3660 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2023  12:00:00ص

2 - بدوي امير احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   231393  قيدت فى  16-04-1984 برقم ايداع   

6038 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2024  12:00:00ص

3 - عبد الناصر عبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   296568  قيدت فى  07-07-1996 برقم 

ايداع   10521 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2026  

12:00:00ص

4 - حسام فاروف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   332109  قيدت فى  14-06-2000 برقم ايداع   

11165 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2025  12:00:00ص

5 - طه صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   335875  قيدت فى  12-12-2000 برقم ايداع   21955 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2025  12:00:00ص

6 - علي عياد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   345739  قيدت فى  05-05-2002 برقم ايداع   7471 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

7 - عصام عبد الفتاح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   345793  قيدت فى  07-05-2002 برقم ايداع   

7590 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

8 - الجمعية العامة لرابطة اصحاب المعاصر الهلية   شركة سبق قيدها برقم :   360969  قيدت فى  

19-06-2004 برقم ايداع   10481 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2024  12:00:00ص

9 - هانى فوزى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   382618  قيدت فى  20-11-2006 برقم ايداع   

24546 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  12:00:00ص

10 - الفاروق حسين محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   382929  قيدت فى  2006-12-05 

برقم ايداع   25778 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  

12:00:00ص

11 - شعبان محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384352  قيدت فى  08-04-2007 برقم ايداع   

5812 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

12 - صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384496  قيدت فى  30-04-2007 برقم ايداع   7006 وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

13 - منصور عبدالعال ومحمود احمد لتجارة العدد ولوازم الورش والمصانع والتوريدات العامه   شركة سبق 

قيدها برقم :   386729  قيدت فى  06-05-2008 برقم ايداع   6520 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2023  12:00:00ص

14 - كافى يلده وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   395526  قيدت فى  07-06-2012 برقم ايداع   8516 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

15 - شركه محمد كمال الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413139  قيدت فى  02-03-2017 برقم 

ايداع   4317 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2027  

12:00:00ص

16 - شركة مجموعة رفعت للمقاولت الهندسية والمعمارية شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   

434471  قيدت فى  06-03-2007 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/03/2027  12:00:00ص

17 - محلت درويش و محمد الجابرى لتجارة الحذية جملة   شركة سبق قيدها برقم :   2471429  قيدت فى  

07-06-1987 برقم ايداع   9061 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص
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18 - ورثه عبد العظيم درويش السيد درويش عبد العظيم درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

2471429  قيدت فى  07-06-1987 برقم ايداع   9062 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

19 - شركه المحاريث والهندسه   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  06-02-2001 برقم ايداع   

1941 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2026  12:00:00ص

20 - شركه المحاريث والهندسه   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   

11803 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

21 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908036 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

22 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908037 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

23 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908038 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

24 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908039 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

25 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908040 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

26 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908041 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

27 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908042 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

28 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908043 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

29 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908044 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

30 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30   شركة سبق قيدها برقم :   8419  قيدت فى  17-08-2011 برقم ايداع   1908045 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

31 - نبيل عبدالشهيد شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   245981  قيدت فى  21-03-1987 برقم ايداع   

5353 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

32 - شركة السلم للسجائر ) ابراهيم محمد ابراهيم وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   258344  قيدت فى  

27-08-1989 برقم ايداع   10559 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2024  12:00:00ص

33 - فارينا تورز   شركة سبق قيدها برقم :   259138  قيدت فى  31-01-1994 برقم ايداع   1699 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2024  12:00:00ص
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34 - يوسف شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   259138  قيدت فى  31-01-1994 برقم ايداع   

1699 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2024  12:00:00ص

35 - موريس اسحق رزق ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272419  قيدت فى  01-06-1992 برقم 

ايداع   7335 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  

12:00:00ص

36 - ورثه صالح محمد المهدي ) محمد صالح وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   276729  قيدت فى  

10-04-1993 برقم ايداع   4688 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2023  12:00:00ص

37 - الشركه الشرقيه لبيع خامات الحلويات لصاحبها ايمن عبد المنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

289595  قيدت فى  17-06-1995 برقم ايداع   8691 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/06/2025  12:00:00ص

38 - قرني ابوسريع علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   297292  قيدت فى  13-08-1996 برقم ايداع   

12990 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2026  12:00:00ص

39 - محمد السيد جبر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   326507  قيدت فى  16-10-1999 برقم ايداع   

19166 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2024  12:00:00ص

40 - عادل عيسى نخله و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   350521  قيدت فى  25-12-2002 برقم ايداع   

22009 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2022  12:00:00ص

41 - اميل نصحى وسميريس   شركة سبق قيدها برقم :   383207  قيدت فى  18-12-2006 برقم ايداع   

26863 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  12:00:00ص

42 - محمد احمد محمد محمد حسن وشركاه ) ورثة احمد محمد محمد حسن   شركة سبق قيدها برقم :   

384595  قيدت فى  15-05-2007 برقم ايداع   7881 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

43 - نيفين فايز وامجد مكرم وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   393359  قيدت فى  19-07-2011 برقم 

ايداع   10557 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2026  

12:00:00ص

44 - علء الدين شاكر صالح وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   394645  قيدت فى  01-02-2012 برقم 

ايداع   1699 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2027  

12:00:00ص

45 - شريف رضا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395282  قيدت فى  03-05-2012 برقم ايداع   

6706 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

46 - محسن حليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   402625  قيدت فى  10-09-2015 برقم ايداع   

12184 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2025  12:00:00ص

47 - عبدالحميد رمضان عباس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   408216  قيدت فى  05-06-2016 برقم 

ايداع   11236 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  

12:00:00ص

48 - احمد نبيل عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413848  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   

6974 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

49 - اشرف نوفل احمد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   414387  قيدت فى  2017-05-09 

برقم ايداع   8880 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  

12:00:00ص

50 - عبدالرحمن حسن ابراهيم عوف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   94759  قيدت فى  1957-04-29 

برقم ايداع   1943 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص
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51 - شركة اصواف عبد الدايم لتجارة القمشة والملبس الجاهزة ) لورنزو - محمد وجدى عبد الدايم وشركاه (   

شركة سبق قيدها برقم :   184423  قيدت فى  24-09-1977 برقم ايداع   13758 وفى تاريخ  

10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2022  12:00:00ص

52 - شركة الزراعه الحديثه -بيكو ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   218757  قيدت فى  1982-05-12 

برقم ايداع   8627 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2027  

12:00:00ص

53 - شركة الدلتا للنظمة اللكترونية ديكو )س.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   231197  قيدت فى  

13-11-2012 برقم ايداع   14897 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2022  12:00:00ص

54 - خالد صابر جاسر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   251572  قيدت فى  16-04-1988 برقم ايداع   

5911 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

55 - شركة اولد امام لقطع غيار السيارات ) محمد امام محمد بدوى شريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   

260425  قيدت فى  04-01-1990 برقم ايداع   255 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/01/2025  12:00:00ص

56 - ورثه محمود طه محمود )سعيد محمود طه محمود وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   266161  قيدت 

فى  14-03-1991 برقم ايداع   3564 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2026  12:00:00ص

57 - سيدكو للستيراد والتصدير منى احمد محمد صالح وهدى حسن ابو العزم وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم 

:   272089  قيدت فى  06-05-1992 برقم ايداع   6120 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

58 - محمد السعيد الطاهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   287609  قيدت فى  18-02-1995 برقم ايداع   

2600 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2025  12:00:00ص

59 - محمد السعيد الطاهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   287609  قيدت فى  18-02-1995 برقم ايداع   

2601 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2025  12:00:00ص

60 - جام عبرالعالم ) جورج سيرافيم وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   293623  قيدت فى  

17-10-1996 برقم ايداع   953 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/10/2026  12:00:00ص

61 - شركه الشروق لصناعات البلستيك ايهاب عبد النبى و محمد عرابى وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   

299196  قيدت فى  28-10-1996 برقم ايداع   19002 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/10/2026  12:00:00ص

62 - شركه الشروق لصناعات البلستيك المختلفه أيهاب عبد النبي وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   

299196  قيدت فى  28-10-1996 برقم ايداع   19003 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/10/2026  12:00:00ص

63 - مخبز وحلواني شركه الجنايني   شركة سبق قيدها برقم :   299392  قيدت فى  04-11-1996 برقم 

ايداع   19594 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2026  

12:00:00ص

64 - ابراهيم طه محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303922  قيدت فى  29-04-1997 برقم ايداع   

8048 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

65 - شركه محمد سعيد محمد حسن وشريكه وائل سعيد محمد حسن   شركة سبق قيدها برقم :   324518  قيدت 

فى  25-07-1999 برقم ايداع   13489 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2024  12:00:00ص

66 - اسعد وهبه ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   345172  قيدت فى  06-04-2002 برقم ايداع   

5690 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

67 - الحسن احمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   345768  قيدت فى  07-05-2002 برقم ايداع   

7538 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص
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68 - روبير صبحي ملطي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   377442  قيدت فى  16-05-2006 برقم ايداع   

9845 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2026  12:00:00ص

69 - ثروت وليم بخيت سدراك وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   378473  قيدت فى  12-06-2006 برقم 

ايداع   12252 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  

12:00:00ص

70 - حسن محمد عبد الغني حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   382574  قيدت فى  2006-11-19 

برقم ايداع   24399 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2026  

12:00:00ص

71 - سوليدير لتكوين وادارة محافظ الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   383961  قيدت فى  

05-02-2007 برقم ايداع   1876 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2027  12:00:00ص

72 - هاشم البطاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   393932  قيدت فى  31-10-2011 برقم ايداع   

15262 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2026  12:00:00ص

73 - حسن عبد المنعم على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   394672  قيدت فى  05-02-2012 برقم 

ايداع   1916 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2027  

12:00:00ص

74 - اسامه محمد ابوالعز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   394760  قيدت فى  16-02-2012 برقم ايداع   

2562 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  12:00:00ص

75 - ماجد شمس وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   395516  قيدت فى  07-06-2012 برقم ايداع   

8473 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

76 - شركه باسم هدايت صلح الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   399927  قيدت فى  2014-11-13 

برقم ايداع   13766 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2024  

12:00:00ص

77 - مصطفى شفيق عوض اسماعيل و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   408520  قيدت فى  

21-06-2016 برقم ايداع   13132 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2026  12:00:00ص

78 - شركه محمد حمزة الزاملى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   412513  قيدت فى  09-02-2017 برقم 

ايداع   2123 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  

12:00:00ص

79 - رشدي رياض معوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111170  قيدت فى  28-03-1963 برقم 

ايداع   2141 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2023  

12:00:00ص

80 - شركة اولد رشدى رياض   شركة سبق قيدها برقم :   111170  قيدت فى  21-06-1962 برقم ايداع   

3440 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2022  12:00:00ص

81 - اسماعيل احمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   116704  قيدت فى  10-09-1963 برقم ايداع   

5680 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2023  12:00:00ص

82 - شركة الصناعات الهندسية المعمارية للنشاء والتعمير ) ايكون ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

182224  قيدت فى  08-05-1977 برقم ايداع   7434 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

83 - شركه الصناعات الهندسيه المعماريه للنشاءات والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   182224  قيدت فى  

05-11-1980 برقم ايداع   16086 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2000  12:00:00ص

84 - شركه القاهره للتسويق عبدالهادي السعيد الخواجه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   267045  قيدت فى  

22-05-1991 برقم ايداع   6402 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2026  12:00:00ص
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85 - شركه القاهره عبد الهادي السعيد الخواجه وشركا ئة   شركة سبق قيدها برقم :   267045  قيدت فى  

19-07-2004 برقم ايداع   12064 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2024  12:00:00ص

86 - شركه مصطفي الصواف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   271673  قيدت فى  26-03-1992 برقم 

ايداع   4564 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  

12:00:00ص

87 - مجدي فؤاد عبدالفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   292574  قيدت فى  21-11-1995 برقم ايداع   

17658 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2025  12:00:00ص

88 - عماد عدلي سليمان روفائيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   335880  قيدت فى  2000-12-12 

برقم ايداع   21969 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2025  

12:00:00ص

89 - مؤسسه الهرام للتكييف والمقاولت ) عماد محمود السيد وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   346099  

قيدت فى  20-05-2002 برقم ايداع   8416 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/05/2027  12:00:00ص

90 - ملكه صلح الدين ابراهيم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   361122  قيدت فى  2004-06-23 

برقم ايداع   10898 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2024  

12:00:00ص

91 - البكرى للستيراد والتصدير والتوريدات العمومية ) محمد برعى ياسين وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

369992  قيدت فى  20-07-2005 برقم ايداع   14015 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/07/2025  12:00:00ص

92 - فوزى محمود حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   392451  قيدت فى  09-02-2011 برقم ايداع   

1796 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2026  12:00:00ص

93 - هانى اديب مكسيموس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395144  قيدت فى  11-04-2012 برقم 

ايداع   5753 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  

12:00:00ص

94 - وليد سيد محمد بركات وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395270  قيدت فى  02-05-2012 برقم 

ايداع   6608 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

95 - شركة وليد محمد فوزى ومحمد عماد عفيفى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   395345  قيدت فى  

13-05-2012 برقم ايداع   7194 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

96 - عماد عبدالغنى الصادق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395711  قيدت فى  10-07-2012 برقم 

ايداع   9907 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2022  

12:00:00ص

97 - محمد محمد هاشم احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   401498  قيدت فى  30-03-2015 برقم 

ايداع   4710 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2025  

12:00:00ص

98 - مدحت فوزى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   404044  قيدت فى  25-11-2015 برقم ايداع   

16517 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2025  12:00:00ص

99 - عمر عماد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413841  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   

6945 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

100 - مهندس نبيل عزيز حنا وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   177690  قيدت فى  14-07-1976 برقم 

ايداع   6663 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2026  

12:00:00ص

Page 121 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

101 - مدحت عبد السيد بشاى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   182494  قيدت فى  22-05-1977 برقم 

ايداع   8339 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

102 - انترتراكتور   شركة سبق قيدها برقم :   182494  قيدت فى  23-11-1982 برقم ايداع   17662 وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2022  12:00:00ص

103 - محسن ومدحت عبدالسيد بشاي   شركة سبق قيدها برقم :   182494  قيدت فى  23-11-1982 برقم 

ايداع   17662 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2022  

12:00:00ص

104 - فاطمه محمود محمود وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   217692  قيدت فى  20-03-1982 برقم 

ايداع   5666 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  

12:00:00ص

105 - محمد متولي المحضى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   298308  قيدت فى  29-09-1996 برقم 

ايداع   16369 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2026  

12:00:00ص

106 - صالح فؤاد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   303710  قيدت فى  14-04-1997 برقم ايداع   

7372 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2027  12:00:00ص

107 - فوزيه ابو العل محمد وشركائها } خلفاء عرفه   شركة سبق قيدها برقم :   305221  قيدت فى  

12-06-1997 برقم ايداع   1503 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2027  12:00:00ص

108 - صيدليه الدكتوره هدي وهناء ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   336129  قيدت فى  2000-12-30 

برقم ايداع   22636 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2025  

12:00:00ص

109 - عمرو احمد حمزة , عبد الحليم على حمزة وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   369831  قيدت فى  

16-07-2005 برقم ايداع   13642 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/07/2025  12:00:00ص

110 - نبيل بولس جرجس وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   379014  قيدت فى  27-06-2006 برقم 

ايداع   13674 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2026  

12:00:00ص

111 - حسن محمد حسن والسيد سليمان حامد السباع   شركة سبق قيدها برقم :   379509  قيدت فى  

13-07-2006 برقم ايداع   15092 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2026  12:00:00ص

112 - الصالة للمقاولت والتوريدات العمومية والتسويق   شركة سبق قيدها برقم :   381017  قيدت فى  

01-04-2015 برقم ايداع   4835 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2025  12:00:00ص

113 - سعد محمد احمد سعد وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   381017  قيدت فى  01-04-2015 برقم 

ايداع   4835 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2025  

12:00:00ص

114 - مهندس ايهاب السيسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   381580  قيدت فى  25-09-2006 برقم 

ايداع   421057 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2026  

12:00:00ص

115 - المجموعة الستشارية افيا المهندسه ايناس فؤاد و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   384195  قيدت 

فى  12-03-2007 برقم ايداع   4157 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2027  12:00:00ص

116 - هاله السيد سالم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   384448  قيدت فى  23-04-2007 برقم ايداع   

6617 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص
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117 - عمرو سعيد امين بدر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   388801  قيدت فى  02-07-2009 برقم 

ايداع   11029 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2024  

12:00:00ص

118 - شركة لينا فاروق نظمى التميمى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   395211  قيدت فى  

22-04-2012 برقم ايداع   6213 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2027  12:00:00ص

119 - وليد بحيرى على خليف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   400719  قيدت فى  01-01-2015 برقم 

ايداع   19 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00

ص

120 - يوسف خميس يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414095  قيدت فى  20-04-2017 برقم 

ايداع   7800 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص

121 - بيومى فرحان يوسف وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   215262  قيدت فى  07-12-1981 برقم 

ايداع   24932 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  

12:00:00ص

122 - حسين وهبه علي سليمان وشركاه ) ورثه وهبه علي سليمان (   شركة سبق قيدها برقم :   238985  

قيدت فى  08-01-1986 برقم ايداع   324 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/01/2026  12:00:00ص

123 - الدولية للخدمات والستثمار والتنمية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   271800  قيدت فى  

11-04-1992 برقم ايداع   4994 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2027  12:00:00ص

124 - ادم منصور محمود ربيع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272206  قيدت فى  16-05-1992 برقم 

ايداع   6605 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

125 - السراج لنظم المعرفة سالى كمال الدين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   287795  قيدت فى  

01-03-1995 برقم ايداع   3130 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2025  12:00:00ص

126 - بيانو للبصريات ناصر سمير توفيق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   302252  قيدت فى  

19-02-1997 برقم ايداع   3031 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

127 - باسم عدلى تادرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303308  قيدت فى  29-03-1997 برقم ايداع   

6179 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

128 - يحي زكريا عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   304222  قيدت فى  11-05-1997 برقم 

ايداع   8824 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  

12:00:00ص

129 - وفاء علي نورالدين حجاج وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   319341  قيدت فى  2005-06-14 

برقم ايداع   1784984 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2025  

12:00:00ص

130 - سامح السيد بنهان السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   342950  قيدت فى  25-11-2001 برقم 

ايداع   21424 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2026  

12:00:00ص

131 - عبدالحميد محمد عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   344132  قيدت فى  2002-02-05 

برقم ايداع   2276 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2027  

12:00:00ص
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132 - عاطف محمد محمود وشركاه للتصدير والتخليص الجمركى والشحن الدولى و النقل بالسيارات   شركة 

سبق قيدها برقم :   347343  قيدت فى  14-07-2002 برقم ايداع   12130 وفى تاريخ  15-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2022  12:00:00ص

133 - جلوبال للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   368189  قيدت فى  20-03-2011 برقم ايداع   3616 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  12:00:00ص

134 - عيسى محمد احمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   368189  قيدت فى  20-03-2011 برقم ايداع   

3616 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  12:00:00ص

135 - عيسى محمد احمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   368189  قيدت فى  15-05-2005 برقم ايداع   

9004 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2025  12:00:00ص

136 - ديارورا جاس   شركة سبق قيدها برقم :   368189  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   19392 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2022  12:00:00ص

137 - عيسى محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   368189  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   

19392 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2022  12:00:00ص

138 - ورثه امام محمد احمد حسن   شركة سبق قيدها برقم :   394871  قيدت فى  04-03-2012 برقم ايداع   

3459 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  12:00:00ص

139 - ايمن حسنى عطيه فتح ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395107  قيدت فى  2012-04-04 

برقم ايداع   5407 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

140 - مى محمد نجيب محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   395348  قيدت فى  14-05-2012 برقم 

ايداع   7207 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

141 - خالد سيد جبل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   395484  قيدت فى  04-05-2012 برقم ايداع   

8253 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

142 - اسامة صبحى عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   411940  قيدت فى  2016-12-29 

برقم ايداع   25529 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2026  

12:00:00ص

143 - عمرو محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413042  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   

4015 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

144 - محمود عباس محمود صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413277  قيدت فى  2017-03-09 

برقم ايداع   4810 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2027  

12:00:00ص

145 - محمود عباس محمود صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413277  قيدت فى  2017-03-16 

برقم ايداع   1931625 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  

12:00:00ص

146 - ورثه فتحى محمد البشير المغربى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   154595  قيدت فى  

25-02-1973 برقم ايداع   1825 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2023  12:00:00ص

147 - ورثه المرحوم السيد بيومي محمد سلوع  سعاد السيد عمر وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   231041  

قيدت فى  17-03-1984 برقم ايداع   4255 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/03/2024  12:00:00ص

148 - جيهان فتحى بكرى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   237845  قيدت فى  19-10-1985 برقم 

ايداع   12087 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2025  

12:00:00ص
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149 - شركه علي وحامد يحيى رمضان   شركة سبق قيدها برقم :   239558  قيدت فى  16-02-1986 برقم 

ايداع   2083 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2026  

12:00:00ص

150 - شركه ابناء صبحي سند   شركة سبق قيدها برقم :   245691  قيدت فى  05-03-1987 برقم ايداع   

4414 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  12:00:00ص

151 - صفوت محمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   260447  قيدت فى  06-01-1990 برقم ايداع   

338 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2025  12:00:00ص

152 - سيد محمد سيد وشركاه) العبور للنقل الدولي (   شركة سبق قيدها برقم :   270722  قيدت فى  

18-01-1992 برقم ايداع   900 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2027  12:00:00ص

153 - الشركة الفرعونية للوساطة فى الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   287477  قيدت فى  

21-03-2010 برقم ايداع   4401 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2025  12:00:00ص

154 - الشركة الفرعونية للوساطة فى الوراق المالية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   287477  قيدت فى  

21-03-2010 برقم ايداع   4402 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2025  12:00:00ص

155 - عزت احمد شعبان وشريكة محمد فاروق عبد الدايم   شركة سبق قيدها برقم :   288497  قيدت فى  

11-04-1995 برقم ايداع   5293 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2025  12:00:00ص

156 - خالد صابر عرابي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   292033  قيدت فى  25-10-1995 برقم ايداع   

15997 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2025  12:00:00ص

157 - احمد عبدالعزيز بنداري واولده   شركة سبق قيدها برقم :   293269  قيدت فى  30-12-1995 برقم 

ايداع   20031 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2025  

12:00:00ص

158 - الحسن وطارق   شركة سبق قيدها برقم :   295598  قيدت فى  02-11-1996 برقم ايداع   19350 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2026  12:00:00ص

159 - ميسلو مصر وشمال افريقيا للجهزه العلميه والتعليميه ومستلزمات المعامل   شركة سبق قيدها برقم :   

295598  قيدت فى  02-11-1996 برقم ايداع   19350 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/11/2026  12:00:00ص

160 - ايليا نصيف امين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303843  قيدت فى  26-04-1997 برقم ايداع   

7802 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

161 - حسن ابراهيم جاد اللة محمد وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   304209  قيدت فى  1997-05-11 

برقم ايداع   8771 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  

12:00:00ص

162 - ضياء ابراهيم وشركاه للشحن الجوي والستيراد والتصدير والتخليص الجمركي   شركة سبق قيدها برقم :   

304271  قيدت فى  13-05-1997 برقم ايداع   8953 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

163 - محمد عدلي احمد الشماع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   304399  قيدت فى  17-05-1997 برقم 

ايداع   9282 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2007  

12:00:00ص

164 - شركة القناه الحديثة ) احمد عاطف عبد القادر وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   305022  قيدت فى  

05-06-1997 برقم ايداع   10939 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص
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165 - ورثه  اكرام مبروك قنديل نبيل احمد عبد الحفيظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   309800  قيدت فى  

01-12-1997 برقم ايداع   24045 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2022  12:00:00ص

166 - شركة ايمان محمد فوزى حسن وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   317000  قيدت فى  

27-03-2013 برقم ايداع   3968 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2023  12:00:00ص

167 - محمد حسامى وشريكه لمستلزمات المكاتب جلوبال دوفيومت نسوليد شنر لمستلزمات المكاتب   شركة 

سبق قيدها برقم :   328955  قيدت فى  17-04-2005 برقم ايداع   7431 وفى تاريخ  16-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2025  12:00:00ص

168 - جلوبال دكيومنت سوليشنز )Global Document Sloutions )G . D . S   شركة سبق قيدها برقم 

:   328955  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   10987 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

169 - محمد سامى وشريكه لمستلزمات المكاتب  جلوبال دوكومنت سوليوشنز لمستلزمات المكاتب   شركة سبق 

قيدها برقم :   328955  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   10987 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

170 - عادل بشري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346361  قيدت فى  02-06-2002 برقم ايداع   

9234 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

171 - مجدى الهوارى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384355  قيدت فى  10-04-2007 برقم ايداع   

5861 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  12:00:00ص

172 - عادل امين عبد السميع وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   394640  قيدت فى  31-01-2012 برقم 

ايداع   1675 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2027  

12:00:00ص

173 - سولديير للستثمار والغذيه والمشروبات طارق ابو المجد وشريكه سراج سلطان   شركة سبق قيدها برقم 

:   395349  قيدت فى  14-05-2012 برقم ايداع   7213 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

174 - محمد احمد السيد جابر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395509  قيدت فى  06-06-2012 برقم 

ايداع   8424 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  

12:00:00ص

175 - ممدوح سالم عبد العاطى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   411962  قيدت فى  01-01-2017 برقم 

ايداع   6 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

176 - محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414082  قيدت فى  20-04-2017 برقم ايداع   7774 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص

177 - احمد محمد الخضر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   414142  قيدت فى  24-04-2017 برقم 

ايداع   8002 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

178 - محمد سعيد حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414444  قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   

9094 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

179 - هشام فاروق ايوب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   246078  قيدت فى  25-03-1987 برقم ايداع   

5645 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

180 - محى ومحمد ورشاد قرنى على عويس   شركة سبق قيدها برقم :   246374  قيدت فى  1987-04-11 

برقم ايداع   6586 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  

12:00:00ص

181 - شركه جمهوريه مصر العربيه للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   

255404  قيدت فى  14-09-2010 برقم ايداع   14029 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/09/2025  12:00:00ص
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182 - المركز العلمى المصرى ميديا حاتم سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   270314  قيدت فى  

19-12-1991 برقم ايداع   18213 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2026  12:00:00ص

183 - داود يوسف دميان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   270651  قيدت فى  13-01-1992 برقم ايداع   

592 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2027  12:00:00ص

184 - هانيويل - مصر شركه ذات مسئوليه محدوده   شركة سبق قيدها برقم :   271662  قيدت فى  

25-03-1992 برقم ايداع   4523 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2027  12:00:00ص

185 - الشركه الدوليه للصادرات  عاطف اسماعيل مصطفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   274809  

قيدت فى  24-11-1992 برقم ايداع   15120 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/11/2022  12:00:00ص

186 - شركه كرانتم للنظمه الوتوماتيكيه - فادي الزقم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   276456  قيدت 

فى  19-08-1995 برقم ايداع   12044 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2025  12:00:00ص

187 - محمد عباس حسنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   289470  قيدت فى  10-06-1995 برقم ايداع   

7307 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2025  12:00:00ص

188 - شركة الصفا للتجارة )م0لؤى الفزى وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم :   291922  قيدت فى  

21-10-1995 برقم ايداع   15677 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/10/2025  12:00:00ص

189 - عبد المسيح وهبه عبد المسيح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   295998  قيدت فى  1996-06-09 

برقم ايداع   8798 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2026  

12:00:00ص

190 - سيد زايد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   310327  قيدت فى  20-12-1997 برقم ايداع   

25497 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2022  12:00:00ص

191 - ايمن القاضي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   328995  قيدت فى  05-02-2000 برقم ايداع   

1943 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2025  12:00:00ص

192 - محمد طايل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   342085  قيدت فى  14-10-2001 برقم ايداع   

18575 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2026  12:00:00ص

193 - عثمان اسماعيل يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346380  قيدت فى  03-06-2002 برقم 

ايداع   9299 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  

12:00:00ص

194 - نرمين نبيل صليب و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   346747  قيدت فى  18-06-2002 برقم 

ايداع   10364 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

195 - عبد الراضي عبد الجابر نور الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   368296  قيدت فى  

18-05-2005 برقم ايداع   9296 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2025  12:00:00ص

196 - ابراهيم مصطفى درويش وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   394413  قيدت فى  2012-01-09 

برقم ايداع   463 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  

12:00:00ص

197 - خضر اسماعيل خضر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   401865  قيدت فى  21-05-2015 برقم 

ايداع   7330 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2025  

12:00:00ص
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198 - شركة القصبجى لتجارة وتصنيع المهمات والملبس العسكرية حسنى داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم 

:   136885  قيدت فى  18-11-1968 برقم ايداع   5733 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/11/2023  12:00:00ص

199 - عادل عبد المقصود رمضان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   203775  قيدت فى  1980-05-22 

برقم ايداع   8295 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2025  

12:00:00ص

200 - شركه اورفانيدس للتجاره ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   206418  قيدت فى  1980-09-28 

برقم ايداع   14489 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2025  

12:00:00ص

201 - ورثه لمعي عبد الملك سهام لمعي عبد الملك وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   246302  قيدت فى  

06-04-1987 برقم ايداع   6350 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2027  12:00:00ص

202 - فتني كمال وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   247272  قيدت فى  15-06-1987 برقم ايداع   

9472 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

203 - اولد سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   269548  قيدت فى  03-11-1991 برقم ايداع   15255 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  12:00:00ص

204 - شركه المجموعه المصريه للنشاءات ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم :   270024  قيدت فى  

01-12-1991 برقم ايداع   17018 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2026  12:00:00ص

205 - يونيفرسال للرياضات المائية اكوابارك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   271759  قيدت فى  

07-04-1992 برقم ايداع   4835 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/04/2027  12:00:00ص

206 - شركة برفكت للتكييف والتبريد مهندس حسنى صالح وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   296336  

قيدت فى  24-06-1996 برقم ايداع   9825 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/06/2026  12:00:00ص

207 - معتز محمد مدبولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303461  قيدت فى  05-04-1997 برقم ايداع   

6592 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

208 - اوسامة جرجس معوض وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   304526  قيدت فى  19-05-1997 برقم 

ايداع   9584 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2027  

12:00:00ص

209 - ورثه  ابراهيم احمد احمد شمه _ محمد ابراهيم احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   323041  

قيدت فى  31-05-1999 برقم ايداع   9513 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/05/2024  12:00:00ص

210 - عبد اللطيف وهبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   330099  قيدت فى  21-03-2000 برقم ايداع   

5109 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2025  12:00:00ص

211 - وفيق كامل عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   331504  قيدت فى  21-05-2000 برقم ايداع   

9382 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2025  12:00:00ص

212 - شركة سبيد جرافيك-وائل ابراهيم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   344627  قيدت فى  

10-03-2002 برقم ايداع   3896 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2027  12:00:00ص

213 - رامو ايجيبت )  رامـوكـو  (   شركة سبق قيدها برقم :   345651  قيدت فى  29-04-2002 برقم 

ايداع   7194 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص
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214 - شركه التضامن الخوي للمنسوجات الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   346234  قيدت فى  

27-05-2002 برقم ايداع   8814 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2027  12:00:00ص

215 - محمد محمود محمد نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346234  قيدت فى  2002-05-27 

برقم ايداع   8814 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

216 - هالة على مهدى رضا وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   350104  قيدت فى  08-05-2005 برقم 

ايداع   8499 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2025  

12:00:00ص

217 - فون صولوامودا للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه خالد جلل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها 

برقم :   373088  قيدت فى  28-11-2005 برقم ايداع   22567 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  12:00:00ص

218 - ورثة محمد ابراهيم محمد   شركة سبق قيدها برقم :   378096  قيدت فى  31-05-2006 برقم ايداع   

11268 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2026  12:00:00ص

219 - ماهر حلمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   384285  قيدت فى  25-03-2007 برقم ايداع   

5010 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

220 - ماهر حلمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   384285  قيدت فى  13-10-2009 برقم ايداع   

15450 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2024  12:00:00ص

221 - هاميس للتشييد والبناء   شركة سبق قيدها برقم :   384285  قيدت فى  13-10-2009 برقم ايداع   

15450 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2024  12:00:00ص

222 - احمد خير ا احمد خير ا وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   394757  قيدت فى  2012-02-16 

برقم ايداع   2537 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  

12:00:00ص

223 - الشريط بوتيد   شركة سبق قيدها برقم :   395756  قيدت فى  30-03-2016 برقم ايداع   6586 وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص

224 - سعيد عبد الحفيظ و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395756  قيدت فى  30-03-2016 برقم ايداع   

6586 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص

225 - شاهيناز ابو بكر الصديق حسن مهدى النجار وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   398426  قيدت فى  

04-02-2014 برقم ايداع   1506 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2024  12:00:00ص

226 - محمد بهجت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   405974  قيدت فى  22-02-2016 برقم ايداع   

3531 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2026  12:00:00ص

227 - نجلء فتحى السيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   414366  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   

8783 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

228 - ورثه عفيفي محمد - طارق حامد عفيفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   217957  قيدت فى  

01-04-1982 برقم ايداع   6448 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2027  12:00:00ص

229 - ورثه حامد عفيفى محمد طارق حامد عفيفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   217957  قيدت فى  

01-10-2007 برقم ايداع   15429 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/09/2022  12:00:00ص

230 - ورثه حامد عفيفى محمد طارق حامد عفيفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   217957  قيدت فى  

01-10-2007 برقم ايداع   15430 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/09/2022  12:00:00ص
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231 - شركة هندسة مواد البناء ) مبنا ( محمد احمد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   244559  قيدت 

فى  10-01-1987 برقم ايداع   8580 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2027  12:00:00ص

232 - حسن محمد حسن محمد محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   246760  قيدت فى  

06-05-1987 برقم ايداع   7840 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

233 - سيد سعد سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   271782  قيدت فى  22-01-2006 برقم ايداع   

1043 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2026  12:00:00ص

234 - مصنع اس ايه اس لشماعات الملبس والدوات المنزليه الخشبيه   شركة سبق قيدها برقم :   271782  

قيدت فى  22-01-2006 برقم ايداع   1043 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/01/2026  12:00:00ص

235 - سامى سعد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271782  قيدت فى  08-04-1992 برقم 

ايداع   4917 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  

12:00:00ص

236 - سيد سعد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271782  قيدت فى  08-04-1992 برقم ايداع   

4919 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

237 - مصنع اس .ايه.اس لشماعات الملبس والدوات المنزليه الخشبيه   شركة سبق قيدها برقم :   271782  

قيدت فى  08-04-1992 برقم ايداع   4919 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/04/2027  12:00:00ص

238 - سيد سعد سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271782  قيدت فى  08-04-1992 برقم ايداع   

4920 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

239 - مصنع اس .ايه.اس لشماعات الملبس والدوات المنزليه الخشبيه   شركة سبق قيدها برقم :   271782  

قيدت فى  08-04-1992 برقم ايداع   4920 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/04/2027  12:00:00ص

240 - ثري واي لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   305629  قيدت فى  31-10-2013 برقم 

ايداع   11851 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2023  

12:00:00ص

241 - ثرى واى لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   305629  قيدت فى  09-12-2014 برقم 

ايداع   15225 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2024  

12:00:00ص

242 - سعيد محمود محمد حسانين وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   394762  قيدت فى  2012-02-16 

برقم ايداع   2596 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  

12:00:00ص

243 - ايمن فلتاؤوس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   395885  قيدت فى  07-11-2012 برقم ايداع   

14616 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2022  12:00:00ص

244 - توتينو لمبورجينى taninol ambonghini   شركة سبق قيدها برقم :   395885  قيدت فى  

07-11-2012 برقم ايداع   14616 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2022  12:00:00ص

245 - سيرجى للخدمات الطبيه دعاء وفيق حامد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   413555  قيدت فى  

21-03-2017 برقم ايداع   5851 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2027  12:00:00ص

246 - سعد انور محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150824  قيدت فى  03-05-1972 برقم ايداع   

3417 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص
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247 - شركه البحيرات المره للتعمير والتنميه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   245967  قيدت فى  

19-03-1987 برقم ايداع   5307 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/03/2027  12:00:00ص

248 - مهندس  جمال جبران وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   246312  قيدت فى  07-04-1987 برقم 

ايداع   6399 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2027  

12:00:00ص

249 - سهير احمد عباسي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   263268  قيدت فى  11-08-1990 برقم 

ايداع   9543 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2025  

12:00:00ص

250 - سمير و مكرم زكى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   286805  قيدت فى  01-01-1995 برقم 

ايداع   14 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00

ص

251 - سمير و مكرم زكى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   286805  قيدت فى  21-01-2003 برقم 

ايداع   1733033 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2023  

12:00:00ص

252 - ماري تريز دوس و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   294193  قيدت فى  28-02-1996 برقم ايداع   

2830 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  12:00:00ص

253 - صلح عبد الفتاح عمر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303241  قيدت فى  27-03-1997 برقم 

ايداع   6015 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  

12:00:00ص

254 - لطيف فايز وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   305490  قيدت فى  22-06-1997 برقم ايداع   

12197 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00ص

255 - جورجي حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   316164  قيدت فى  22-08-1998 برقم ايداع   

14665 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2023  12:00:00ص

256 - جورجي حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   316164  قيدت فى  22-08-1998 برقم ايداع   

14666 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2023  12:00:00ص

257 - مارى صبحى كامل وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   322910  قيدت فى  27-05-1999 برقم 

ايداع   9199 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2024  

12:00:00ص

258 - مقهي وكافتيريا البرج  علء عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   329663  قيدت فى  

29-02-2000 برقم ايداع   3889 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2025  12:00:00ص

259 - محمود بشندي علي بشندي   شركة سبق قيدها برقم :   332411  قيدت فى  27-06-2000 برقم ايداع   

12080 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2025  12:00:00ص

260 - ورثه ابراهيم محمد مصطفى  جمال ابراهيم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   344207  قيدت 

فى  10-02-2002 برقم ايداع   2546 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/02/2027  12:00:00ص

261 - احمد احمد حامد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   344945  قيدت فى  25-03-2002 برقم ايداع   

4949 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

262 - احمد محمود مرسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   345809  قيدت فى  08-05-2002 برقم 

ايداع   7632 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

263 - سامر شكري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   355095  قيدت فى  23-08-2003 برقم ايداع   

14115 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2023  12:00:00ص
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264 - ديبكون للنشاء والتعمير مجدى عبد الرحمن محمد السعيد و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   358667  

قيدت فى  09-03-2004 برقم ايداع   3779 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/03/2024  12:00:00ص

265 - شركه عمرو الديب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   365297  قيدت فى  11-07-2011 برقم ايداع   

10100 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2026  12:00:00ص

266 - احمد محمد ثابت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   383333  قيدت فى  21-12-2006 برقم ايداع   

27276 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  12:00:00ص

267 - داليا مجدى امين يوسف وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   394271  قيدت فى  01-01-2012 برقم 

ايداع   48 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00

ص

268 - نيفين كريم محمد يوسف وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   394394  قيدت فى  2012-01-08 

برقم ايداع   388 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2027  

12:00:00ص

269 - ايمن حسين السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395086  قيدت فى  03-04-2012 برقم ايداع   

5274 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

270 - مصطفى عمرو درويش وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   407082  قيدت فى  11-04-2016 برقم 

ايداع   7456 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2026  

12:00:00ص

271 - شركه فيكتور وفوزي اسحاق لتلميع المصوغات   شركة سبق قيدها برقم :   206710  قيدت فى  

15-10-1980 برقم ايداع   15248 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/10/2025  12:00:00ص

272 - عادل ملك غبر ومؤنس ادوارد يؤانس ونبيل جوزيف رزق ا   شركة سبق قيدها برقم :   212320  

قيدت فى  19-07-1981 برقم ايداع   11635 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/07/2026  12:00:00ص

273 - شركه المنباوي التجاريه )حسن المنباوي وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   244310  قيدت فى  

27-12-1986 برقم ايداع   18281 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2026  12:00:00ص

274 - شركة المجموعه للتصميم والطباعه ) نادر محمد صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   266497  

قيدت فى  07-11-2006 برقم ايداع   23442 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/11/2026  12:00:00ص

275 - كمبيو ستار ايجبت مدحت محروس وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   272510  قيدت فى  

07-06-1992 برقم ايداع   7605 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

276 - شركة الصفا والمروة   شركة سبق قيدها برقم :   292391  قيدت فى  12-11-1995 برقم ايداع   

17117 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2025  12:00:00ص

277 - حمدى حامد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   299894  قيدت فى  20-11-1996 برقم ايداع   

21005 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  12:00:00ص

278 - حمدى حامد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   299894  قيدت فى  19-12-2013 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2023  12:00:00

ص

279 - بن بيل نافع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   304926  قيدت فى  02-06-1997 برقم ايداع   

10656 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

280 - فالى تريد شيرين ونسرين جمال الدين اسعد جاويش   شركة سبق قيدها برقم :   305079  قيدت فى  

08-06-1997 برقم ايداع   10093 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/06/2027  12:00:00ص
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281 - جمال محمد شوقي ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   305379  قيدت فى  1997-06-17 

برقم ايداع   11902 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  

12:00:00ص

282 - احمد مرسي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   310968  قيدت فى  13-01-1998 برقم ايداع   

721 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2023  12:00:00ص

283 - احمد مرسي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   310968  قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   

1931628 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00

ص

284 - جمال احمد خليفه وشركاه وشركه بانور اما الصدقاء للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   

313583  قيدت فى  13-05-1998 برقم ايداع   7913 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/05/2023  12:00:00ص

285 - رامى سعيد عوض وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   340829  قيدت فى  13-08-2001 برقم 

ايداع   14433 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2026  

12:00:00ص

286 - عبدالسلم رشوان على سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   344807  قيدت فى  2002-03-18 

برقم ايداع   4494 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  

12:00:00ص

287 - حورس لتجارة المعدات والجهزة الطبية)س.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   346064  قيدت فى  

20-05-2002 برقم ايداع   8323 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2027  12:00:00ص

288 - احمد محمد محمود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346064  قيدت فى  20-05-2003 برقم ايداع   

8405 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2023  12:00:00ص

289 - حورس التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   346064  قيدت فى  20-05-2003 برقم ايداع   8405 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2023  12:00:00ص

290 - زهران و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   347369  قيدت فى  15-07-2002 برقم ايداع   12234 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2022  12:00:00ص

291 - جولد ستارز للتجارة والتوريدات حمدى مهدى عبد اللطيف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   384384  

قيدت فى  15-04-2007 برقم ايداع   6133 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/04/2027  12:00:00ص

292 - نصر سند وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   388442  قيدت فى  30-04-2009 برقم ايداع   7315 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2024  12:00:00ص

293 - طارق سيد محمد عبدا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   394961  قيدت فى  15-03-2012 برقم 

ايداع   4287 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  

12:00:00ص

294 - محمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   399168  قيدت فى  17-06-2014 برقم ايداع   

7651 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2024  12:00:00ص

295 - نازلى خالد الحسينى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   411369  قيدت فى  29-11-2016 برقم 

ايداع   23316 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2026  

12:00:00ص

296 - ياسمين بدوى ابراهيم سيد احمد و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   412860  قيدت فى  

20-02-2017 برقم ايداع   3424 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

297 - ايمن فراج عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413646  قيدت فى  26-03-2017 برقم ايداع   

6117 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00ص
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298 - بيشوى كمال عزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   415222  قيدت فى  20-06-2017 برقم ايداع   

11903 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

299 - شركه اعمال النقل شركه تابعه مساهمه ومتمتعه بجنسيه جمهوريه مصر العربيه   شركة سبق قيدها برقم :   

218956  قيدت فى  22-05-1982 برقم ايداع   9202 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

300 - ورثه عبد العاطي عبد العال سند 0عزت عبد العاطي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   270017  

قيدت فى  01-12-1991 برقم ايداع   17000 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/11/2026  12:00:00ص

301 - سملو علم الروم للتنميه العمرانيه ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   284531  قيدت فى  

07-09-1994 برقم ايداع   12794 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2024  12:00:00ص

302 - سوبر ماركت الشروق هاشم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   304682  قيدت فى  1997-05-25 

برقم ايداع   9996 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

303 - شركة على محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   360569  قيدت فى  01-06-2004 برقم 

ايداع   9314 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2024  

12:00:00ص

304 - على محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   360569  قيدت فى  22-11-2012 برقم ايداع   

15285 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2022  12:00:00ص

305 - جولدن ديزاين اكرم جابر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   364546  قيدت فى  2009-04-29 

برقم ايداع   7268 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2024  

12:00:00ص

306 - جولدن ديزاين )اكرم جابر وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   364546  قيدت فى  2015-09-01 

برقم ايداع   11563 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2025  

12:00:00ص

307 - اكرم جابر عبد السلم جاد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   364546  قيدت فى  2004-12-07 

برقم ايداع   20991 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2024  

12:00:00ص

308 - هشام محمود على عفيفي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   377459  قيدت فى  2006-05-16 

برقم ايداع   9907 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2026  

12:00:00ص

309 - خالد حافظ محمد و شركائة   شركة سبق قيدها برقم :   395426  قيدت فى  22-05-2012 برقم ايداع   

7741 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

310 - معتز محمد سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   411437  قيدت فى  04-12-2016 برقم ايداع   

23589 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  12:00:00ص

311 - شركة القرشى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414269  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

8441 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

312 - محمد قاسم عبده عبد العال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415236  قيدت فى  2017-06-21 

برقم ايداع   11948 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  

12:00:00ص

313 - شركه سيناللشغال الميكانيكيه   شركة سبق قيدها برقم :   104236  قيدت فى  03-05-1977 برقم 

ايداع   7198 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  

12:00:00ص

314 - شهدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   104236  قيدت فى  03-05-1977 برقم ايداع   7198 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص
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315 - اندماج شركه هوليداي دريمز في شركه ايجوث   شركة سبق قيدها برقم :   182576  قيدت فى  

29-07-2010 برقم ايداع   1411322 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2025  12:00:00ص

316 - بيبي لند   شركة سبق قيدها برقم :   206216  قيدت فى  01-07-1987 برقم ايداع   10265 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2022  12:00:00ص

317 - صالح توفيق ابواللبن وسامح مطيع العمري   شركة سبق قيدها برقم :   206216  قيدت فى  

01-07-1987 برقم ايداع   10265 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2022  12:00:00ص

318 - طارق احمد عبد الحميد حمدى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   272154  قيدت فى  

11-05-1992 برقم ايداع   6346 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2027  12:00:00ص

319 - طارق احمد عبد الحميد حمدي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   272154  قيدت فى  2006-10-18 

برقم ايداع   22524 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  

12:00:00ص

320 - ايهاب ابراهيم فهمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   272285  قيدت فى  21-05-1992 برقم 

ايداع   6891 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

321 - فوزيه احمد محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   279659  قيدت فى  07-11-1993 برقم ايداع   

14750 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2023  12:00:00ص

322 - عبدالقادر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   297729  قيدت فى  03-09-1996 برقم ايداع   

14478 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2026  12:00:00ص

323 - مدحت مصطفى كامل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   301589  قيدت فى  18-01-1997 برقم 

ايداع   1172 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  

12:00:00ص

324 - خالد عبد الحافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   321966  قيدت فى  26-04-1999 برقم ايداع   

6768 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2024  12:00:00ص

325 - مكرم حليم واولده ) موبر بارتس (   شركة سبق قيدها برقم :   340257  قيدت فى  2001-07-21 

برقم ايداع   12588 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2026  

12:00:00ص

326 - شركة فارس حسن سيد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   345413  قيدت فى  17-04-2002 برقم 

ايداع   6466 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  

12:00:00ص

327 - احمد عبدالدايم احمد عبدالدايم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   351803  قيدت فى  2003-03-03 

برقم ايداع   3636 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2023  

12:00:00ص

328 - فوزي امين احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   361979  قيدت فى  02-08-2004 برقم ايداع   

13407 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2024  12:00:00ص

329 - محمد مصطفى مغاورى احمد وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   383543  قيدت فى  

28-12-2006 برقم ايداع   28007 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/12/2026  12:00:00ص

330 - هانى ويوسف للتصوير الفوتوغرافى   شركة سبق قيدها برقم :   393444  قيدت فى  2011-08-09 

برقم ايداع   11411 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2026  

12:00:00ص

Page 135 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

331 - عمار احمد عبد الله وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395208  قيدت فى  22-04-2012 برقم 

ايداع   6193 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  

12:00:00ص

332 - محمد حامد مرسى سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   404150  قيدت فى  30-11-2015 برقم 

ايداع   16838 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2025  

12:00:00ص

333 - احمد محمود شاكر وشريكه اسامه قطب عبدالغنى   شركة سبق قيدها برقم :   411960  قيدت فى  

01-01-2017 برقم ايداع   4 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2026  12:00:00ص

334 - اندماج شركه هوليداي دريمز في شركه ايجوث   شركة سبق قيدها برقم :   182576  قيدت فى  

26-05-1977 برقم ايداع   8658 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2027  12:00:00ص

335 - مهندس رجائي محمد رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   219029  قيدت فى  1982-05-27 

برقم ايداع   9441 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

336 - شركه ابن سينا للسكان شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   228841  قيدت فى  

08-11-1983 برقم ايداع   19858 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2023  12:00:00ص

337 - سوبر ماكت المغربي لصحابها فاروق وشريف وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   245762  قيدت 

فى  09-03-1987 برقم ايداع   4684 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2027  12:00:00ص

338 - سالى كمال حلمى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   246528  قيدت فى  21-04-1987 برقم ايداع   

7070 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2027  12:00:00ص

339 - شركة روبوت احمد صالح شاكر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   247056  قيدت فى  

26-05-1987 برقم ايداع   8684 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2027  12:00:00ص

340 - عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   247384  قيدت فى  

21-06-1987 برقم ايداع   9812 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2027  12:00:00ص

341 - شركه اولد قبيصي احمد العجوز)احمد قبيصي وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   258602  قيدت فى  

14-09-1989 برقم ايداع   11399 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2024  12:00:00ص

342 - شركة مالتي فارما للدوية والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   272333  قيدت فى  1992-05-25 

برقم ايداع   7087 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

343 - احمد وعلي قبيصي وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   276402  قيدت فى  13-03-1993 برقم 

ايداع   3514 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2023  

12:00:00ص

344 - شركه حسن عبد السلم القادرى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301627  قيدت فى  

19-01-1997 برقم ايداع   1293 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/01/2027  12:00:00ص

345 - شركه حسن عبد السلم القادرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301627  قيدت فى  

09-06-2010 برقم ايداع   9061 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2025  12:00:00ص
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346 - شركه حسن عبد السلم القادرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301627  قيدت فى  

09-06-2010 برقم ايداع   9062 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2025  12:00:00ص

347 - شركه حسن عبد السلم القادرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301627  قيدت فى  

09-06-2010 برقم ايداع   9063 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2025  12:00:00ص

348 - اميل ثابت سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   302273  قيدت فى  22-02-1997 برقم ايداع   

3125 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

349 - مهندس  فريد شوقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   304561  قيدت فى  20-05-1965 برقم 

ايداع   9665 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  

12:00:00ص

350 - شاكر لتصنيع مستلزمات المن الغذائي   شركة سبق قيدها برقم :   304561  قيدت فى  1997-05-20 

برقم ايداع   9666 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

351 - م فريد شوقي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   304561  قيدت فى  20-05-1997 برقم ايداع   

9666 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

352 - الحلمى للستيراد والتصدير زكريا حلمي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   304755  قيدت فى  

27-05-1997 برقم ايداع   10178 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2027  12:00:00ص

353 - عبدالهادي يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   325067  قيدت فى  16-08-1999 برقم ايداع   

14974 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2024  12:00:00ص

354 - عبدالمنعم محمد علي الهواري و مجدى عبدالمنعم خليفة   شركة سبق قيدها برقم :   327040  قيدت فى  

04-11-1999 برقم ايداع   20645 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2024  12:00:00ص

355 - جيهان وهبه عبدا وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   334410  قيدت فى  30-09-2000 برقم 

ايداع   14860 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2025  

12:00:00ص

356 - عادل فتحى ابراهيم معوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   340604  قيدت فى  2001-08-04 

برقم ايداع   13616 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  

12:00:00ص

357 - حسين رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   352862  قيدت فى  30-04-2003 برقم ايداع   

7207 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2023  12:00:00ص

358 - احمد راشد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   375400  قيدت فى  02-07-2009 برقم ايداع   

1170 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2024  12:00:00ص

359 - طارق سيد محمد عبدا وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   384477  قيدت فى  26-04-2007 برقم 

ايداع   6819 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص

360 - الفولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384611  قيدت فى  16-05-2007 برقم ايداع   7984 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

361 - محمد عبد الستار محمد الحلفاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   392773  قيدت فى  

07-04-2011 برقم ايداع   4577 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/04/2026  12:00:00ص

362 - شركة اللوتس للستثمار العقارى ) خميس احمد على وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   392996  

قيدت فى  22-05-2011 برقم ايداع   6955 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/05/2026  12:00:00ص
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363 - عماد اميل و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   399491  قيدت فى  26-08-2014 برقم ايداع   

10245 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2024  12:00:00ص

364 - احمد محمود للمصنوعات الجلدية وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   400484  قيدت فى  

21-12-2014 برقم ايداع   15679 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2024  12:00:00ص

365 - محمد حسن وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   405102  قيدت فى  14-01-2016 برقم ايداع   780 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2026  12:00:00ص

366 - الكس الكسانيان واردجز وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   407774  قيدت فى  16-05-2016 برقم 

ايداع   9680 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2026  

12:00:00ص

367 - بدر مبروك محمد بدر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413469  قيدت فى  19-03-2017 برقم 

ايداع   5496 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  

12:00:00ص

368 - حنا سامى حنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414189  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   

8190 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

369 - شركة محمد عبد الوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   104583  قيدت فى  02-08-1960 برقم 

ايداع   2838 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2025  

12:00:00ص

370 - شركة وسط الدلتا لنتاج وتشكيل الصلب ابناء صلح اسماعيل عطيه السيسى   شركة سبق قيدها برقم :   

108433  قيدت فى  09-10-1961 برقم ايداع   12694 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/10/2026  12:00:00ص

371 - شركة اولد يحيى لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   218739  قيدت فى  1982-05-11 

برقم ايداع   8592 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  

12:00:00ص

372 - الشركة المصرية للمقاولت والتعمير ابناء فتحى يوسف عفيفى   شركة سبق قيدها برقم :   240421  

قيدت فى  15-07-2008 برقم ايداع   1750 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/07/2023  12:00:00ص

373 - الشركه المصريه للمقاولت والتعمير ابناء فتحي يوسف عفيفي   شركة سبق قيدها برقم :   240421  

قيدت فى  29-01-2007 برقم ايداع   1000009 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

374 - اولد سامى ابو خضرة و شركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   245218  قيدت فى  1987-02-10 

برقم ايداع   2795 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2027  

12:00:00ص

375 - هفاك للمقاولت الميكانيكيه والكهربائيه المهندسان يوسف باسيلي وراضي توما   شركة سبق قيدها برقم :   

245470  قيدت فى  22-02-1987 برقم ايداع   3632 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

376 - عواطف صليب ارسانيوس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   249195  قيدت فى  1987-11-16 

برقم ايداع   16152 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2022  

12:00:00ص

377 - الشركه المتحده للوازم السيارات حلمي فخري حليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   260288  قيدت 

فى  26-12-1989 برقم ايداع   16344 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2024  12:00:00ص

378 - محمد على حسن و شريكة ) شركة غرامكو للستيراد و التصدير و التوريدات العمومية (   شركة سبق 

قيدها برقم :   261411  قيدت فى  08-03-1990 برقم ايداع   3424 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2025  12:00:00ص
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379 - ماري سعد يونان وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   271550  قيدت فى  17-03-1992 برقم ايداع   

4147 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2027  12:00:00ص

380 - احمد عبد العال حجازي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   284678  قيدت فى  17-09-1994 برقم 

ايداع   13247 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2024  

12:00:00ص

381 - اليمان بال لتجاره الملبس الجاهزه والخردوات صابر عبداللطيف عبدالعال وشريكه   شركة سبق قيدها 

برقم :   285227  قيدت فى  16-10-1994 برقم ايداع   15053 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2024  12:00:00ص

382 - رمزي تادرس جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301173  قيدت فى  01-01-1997 برقم 

ايداع   69 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00

ص

383 - رويال تريد للستيراد والتصدير والتوريدات ايناس عبدالعزيز عبدالسلم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم 

:   325595  قيدت فى  06-09-1999 برقم ايداع   16362 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/09/2024  12:00:00ص

384 - شركه طارق خليفه سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   344560  قيدت فى  2002-03-05 

برقم ايداع   3643 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

385 - شهدي مراد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   347032  قيدت فى  01-07-2002 برقم ايداع   

11199 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2022  12:00:00ص

386 - اسماعيل سعد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   361005  قيدت فى  20-06-2004 برقم ايداع   

10576 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2024  12:00:00ص

387 - محمد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384085  قيدت فى  25-02-2007 برقم ايداع   

3171 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2027  12:00:00ص

388 - مارك عبد الملك وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   384632  قيدت فى  20-05-2007 برقم ايداع   

8154 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

389 - شركه محمد احمد جمال ماضى ابو العزايم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   394170  قيدت فى  

15-12-2011 برقم ايداع   17153 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2026  12:00:00ص

390 - ادهم عبد اللطيف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   398832  قيدت فى  23-04-2014 برقم ايداع   

5117 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2024  12:00:00ص

391 - الغزالى للتجارة )مجدى احمد عبد الجواد و شريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   399383  قيدت فى  

05-08-2014 برقم ايداع   9287 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2024  12:00:00ص

392 - احمد قطب ثابت و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   403632  قيدت فى  04-11-2015 برقم ايداع   

15257 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2025  12:00:00ص

393 - محمود رضا محمود السيد عبدالسلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   412097  قيدت فى  

09-01-2017 برقم ايداع   552 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2027  12:00:00ص

394 - ورثة المرحومين هاشم على هاشم وفتح الباب صالح   شركة سبق قيدها برقم :   101262  قيدت فى  

13-06-1959 برقم ايداع   2405 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2024  12:00:00ص

395 - جرجس نعيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   202247  قيدت فى  10-03-1980 برقم ايداع   

4197 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2025  12:00:00ص
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396 - زينب عادل ابراهيم كشك وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   216960  قيدت فى  1982-02-20 

برقم ايداع   3445 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  

12:00:00ص

397 - شركه الزيات   شركة سبق قيدها برقم :   218675  قيدت فى  08-05-1982 برقم ايداع   8398 وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

398 - ابوبكر الصديق موسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   242288  قيدت فى  07-09-1986 برقم 

ايداع   11081 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

399 - احمد وعبده   شركة سبق قيدها برقم :   247196  قيدت فى  11-04-2010 برقم ايداع   5508 وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2025  12:00:00ص

400 - احمد وعبدة   شركة سبق قيدها برقم :   247196  قيدت فى  10-06-1987 برقم ايداع   9239 وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  12:00:00ص

401 - احمد وعبده   شركة سبق قيدها برقم :   247196  قيدت فى  16-11-2006 برقم ايداع   24274 وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2026  12:00:00ص

402 - منير ابوزكري وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   277595  قيدت فى  19-06-1993 برقم ايداع   

7774 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2023  12:00:00ص

403 - تامر محمد عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   299635  قيدت فى  11-11-1996 برقم ايداع   

20209 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2026  12:00:00ص

404 - شركه شعراوي لتجاره وتشغيل المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   301333  قيدت فى  

07-01-1997 برقم ايداع   455 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/01/2027  12:00:00ص

405 - شركه شعراوي لتجاره وتشغيل المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   301333  قيدت فى  

31-05-1999 برقم ايداع   9550 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2024  12:00:00ص

406 - ايمن الخولى وماجد عوف وشركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   302970  قيدت فى  1997-03-18 

برقم ايداع   5216 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  

12:00:00ص

407 - مصطفي احمد الحسيني شيحه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   316814  قيدت فى  1998-09-20 

برقم ايداع   16530 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2023  

12:00:00ص

408 - علء عبدالمنجي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   334309  قيدت فى  25-09-2000 برقم ايداع   

17573 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2025  12:00:00ص

409 - شركه واى باك للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   346639  قيدت فى  2007-04-17 

برقم ايداع   6265 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  

12:00:00ص

410 - شريف ريمون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346639  قيدت فى  17-04-2007 برقم ايداع   

6265 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  12:00:00ص

411 - شريف ريمون و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346639  قيدت فى  15-06-2002 برقم ايداع   

10070 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

412 - احمد محمد سيد حافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384042  قيدت فى  15-02-2007 برقم 

ايداع   2661 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  

12:00:00ص

413 - جورج عزت بساده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384304  قيدت فى  28-03-2007 برقم ايداع   

5267 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  12:00:00ص
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414 - جورج عزت بساده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384304  قيدت فى  25-02-2008 برقم ايداع   

1858300 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2023  12:00:00

ص

415 - بادى الفريق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   384330  قيدت فى  03-04-2007 برقم ايداع   

5514 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

416 - شركة محمد فؤاد عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   384953  قيدت فى  01-07-2007 برقم 

ايداع   10692 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  

12:00:00ص

417 - طه محمد حجاج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   394992  قيدت فى  20-03-2012 برقم ايداع   

4541 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

418 - فايزة احمد السيد محمد الباز وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   413011  قيدت فى  2017-02-27 

برقم ايداع   3924 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  

12:00:00ص

419 - جوزيف ايوب وشريكه ابانوب نبيل واصف   شركة سبق قيدها برقم :   414779  قيدت فى  

28-05-2017 برقم ايداع   10298 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

420 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  01-01-2008 برقم ايداع   45 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2022  12:00:00ص

421 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  27-01-2013 برقم ايداع   1095 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2023  12:00:00ص

422 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  16-03-1957 برقم ايداع   1320 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  12:00:00ص

423 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  27-02-2007 برقم ايداع   3359 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

424 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  27-02-2007 برقم ايداع   3360 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

425 - بنك القاهره ش 0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-03-1991 برقم ايداع   

3838 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

426 - بنك القاهره فرع خلوصي   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-03-1991 برقم ايداع   

3838 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

427 - بنك القاهرة فرع الميريه   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-03-1991 برقم ايداع   

3839 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

428 - بنك القاهره ش 0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-03-1991 برقم ايداع   

3839 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

429 - بنك القاهره ش 0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-03-1991 برقم ايداع   

3840 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

430 - بنك القاهره فرع مسره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-03-1991 برقم ايداع   

3840 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

431 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  17-03-1980 برقم ايداع   4508 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2025  12:00:00ص

432 - بنك القاهره ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  28-04-2014 برقم ايداع   5275 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2024  12:00:00ص

433 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  26-04-2009 برقم ايداع   6997 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2024  12:00:00ص
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434 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  11-05-1978 برقم ايداع   7404 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2023  12:00:00ص

435 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  15-05-2009 برقم ايداع   8258 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2024  12:00:00ص

436 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  04-06-1977 برقم ايداع   9065 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

437 - بنك القاهرة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  31-05-2009 برقم ايداع   9140 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2024  12:00:00ص

438 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  15-06-1978 برقم ايداع   9284 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2023  12:00:00ص

439 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-05-2006 برقم ايداع   10224 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2026  12:00:00ص

440 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  29-05-2006 برقم ايداع   11049 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2026  12:00:00ص

441 - بنك القاهره ش .م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  29-05-2006 برقم ايداع   

11049 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2026  12:00:00ص

442 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  28-08-1977 برقم ايداع   13008 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2022  12:00:00ص

443 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  27-06-2006 برقم ايداع   13746 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2026  12:00:00ص

444 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  31-12-2013 برقم ايداع   14767 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2023  12:00:00ص

445 - بنك القاهرة ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  10-08-2016 برقم ايداع   

15964 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  12:00:00ص

446 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  12-11-1977 برقم ايداع   16276 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2022  12:00:00ص

447 - بنك القاهرة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  27-10-2010 برقم ايداع   

16439 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2025  12:00:00ص

448 - بنك القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  24-11-2016 برقم ايداع   23013 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2026  12:00:00ص

449 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  24-11-2016 برقم ايداع   23013 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2026  12:00:00ص

450 - بنك القاهرة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  07-12-2006 برقم ايداع   

26050 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  12:00:00ص

451 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  18-06-2012 برقم ايداع   1000004 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00ص

452 - بنك القاهره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  18-06-2012 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00

ص

453 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  08-10-2015 برقم ايداع   1148631 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2025  12:00:00ص

454 - بنك القاهره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  08-10-2015 برقم ايداع   

1148631 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2025  12:00:00

ص
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455 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-04-2009 برقم ايداع   1616879 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2024  12:00:00ص

456 - بنك القاهره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  21-04-2009 برقم ايداع   

1616879 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2024  12:00:00

ص

457 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  17-05-2004 برقم ايداع   1757784 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2024  12:00:00ص

458 - بنك القاهره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  17-05-2004 برقم ايداع   

1757784 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2024  12:00:00

ص

459 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  15-10-2001 برقم ايداع   1822458 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2026  12:00:00ص

460 - بنك القاهره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  15-10-2001 برقم ايداع   

1822458 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2026  12:00:00

ص

461 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  15-04-2008 برقم ايداع   1858301 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2023  12:00:00ص

462 - بنك القاهره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  15-04-2008 برقم ايداع   

1858301 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2023  12:00:00

ص

463 - بنك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  20-03-2016 برقم ايداع   1965610 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  12:00:00ص

464 - بنك القاهره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   80058  قيدت فى  20-03-2016 برقم ايداع   

1965610 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  12:00:00

ص

465 - شركه المعادى الحديثه   شركة سبق قيدها برقم :   124895  قيدت فى  18-11-2009 برقم ايداع   

17566 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  12:00:00ص

466 - محمود بركات شافعى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   124895  قيدت فى  18-11-2009 برقم 

ايداع   17566 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  

12:00:00ص

467 - محمود بركات شافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   124895  قيدت فى  18-11-2009 برقم 

ايداع   17566 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  

12:00:00ص

468 - شركه المعادى الحديثه   شركة سبق قيدها برقم :   124895  قيدت فى  18-11-2009 برقم ايداع   

17567 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  12:00:00ص

469 - محمود بركات شافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   124895  قيدت فى  18-11-2009 برقم 

ايداع   17567 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  

12:00:00ص

470 - شركه المعادى الحديثه   شركة سبق قيدها برقم :   124895  قيدت فى  18-11-2009 برقم ايداع   

17568 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  12:00:00ص

471 - محمود بركات شافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   124895  قيدت فى  18-11-2009 برقم 

ايداع   17568 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  

12:00:00ص
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472 - محمود بركات شافعي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  09-01-1992 برقم 

ايداع   350 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00

ص

473 - شركه المعادن الحديثه   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  12-03-1973 برقم ايداع   

2434 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2023  12:00:00ص

474 - محمودبركات شافعي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  12-03-1973 برقم 

ايداع   2434 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2023  

12:00:00ص

475 - شركة المعادن الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  06-11-2007 برقم ايداع   

16870 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2022  12:00:00ص

476 - محمود بركات شافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  06-11-2007 برقم 

ايداع   16870 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2022  

12:00:00ص

477 - شركه المعادن الحديثه   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  25-09-2000 برقم ايداع   

17590 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2025  12:00:00ص

478 - محمود بركات شافعي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  25-09-2000 برقم 

ايداع   17590 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2025  

12:00:00ص

479 - العربى للمعادن الحديثة شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   154895  قيدت فى  

18-11-2009 برقم ايداع   1616878 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/11/2024  12:00:00ص

480 - وكاله مرسي التجاريه للحدايد والبويات ) محمد محمود مرسي وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

178279  قيدت فى  28-08-1976 برقم ايداع   10000 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/08/2026  12:00:00ص

481 - الشيمى عبد الرحمن محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   182883  قيدت فى  2014-06-29 

برقم ايداع   8249 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  

12:00:00ص

482 - ماى هوم MY HOME   شركة سبق قيدها برقم :   182883  قيدت فى  29-06-2014 برقم ايداع   

8249 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

483 - الشيمي عبدالرحيم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   182883  قيدت فى  14-06-1977 برقم 

ايداع   9686 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

484 - ماى هوم )my home(   شركة سبق قيدها برقم :   182883  قيدت فى  14-06-1977 برقم ايداع   

9686 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

485 - الشيمي عبدالرحيم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   182883  قيدت فى  24-05-2000 برقم 

ايداع   9698 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2025  

12:00:00ص

486 - الشيمى عبد الرحيم محمد   شركة سبق قيدها برقم :   182883  قيدت فى  30-10-2007 برقم ايداع   

16486 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2022  12:00:00ص

487 - الصابرين سنتر   شركة سبق قيدها برقم :   182883  قيدت فى  30-10-2007 برقم ايداع   16486 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2022  12:00:00ص

488 - سلمه عبده فرغلي وشركاه )ورثه عبده فرغلى(   شركة سبق قيدها برقم :   186885  قيدت فى  

23-01-1978 برقم ايداع   1071 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2023  12:00:00ص
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489 - ورثه محمد عزالدين سليم )مصطفى محمد عزالدين سليم وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   247003  

قيدت فى  23-05-1987 برقم ايداع   8523 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/05/2027  12:00:00ص

490 - ورثه المرحوم سمير محمود عنهم منى محمد جمال الدين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   284201  

قيدت فى  18-08-1994 برقم ايداع   11687 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/08/2024  12:00:00ص

491 - علي سيد احمد الشيخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   286330  قيدت فى  07-12-1994 برقم 

ايداع   718465 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2024  

12:00:00ص

492 - بشاي مسيحه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   296990  قيدت فى  27-07-1996 برقم ايداع   

11843 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00ص

493 - مركز خدمه سيف واي لتجديد السيارات صلح سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301232  

قيدت فى  04-01-1997 برقم ايداع   200 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/01/2027  12:00:00ص

494 - عماد عزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   343137  قيدت فى  05-12-2001 برقم ايداع   

22015 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  12:00:00ص

495 - عبد العال محمد رمضان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   356720  قيدت فى  15-11-2003 برقم 

ايداع   19181 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2023  

12:00:00ص

496 - ريمون نبيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   384552  قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   

7409 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

497 - سامى نجيب السيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395397  قيدت فى  17-05-2012 برقم ايداع   

7276 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

498 - ماهر حسين محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   406755  قيدت فى  29-03-2016 برقم ايداع   

6282 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2026  12:00:00ص

499 - محمد رمضان محمد وفا وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   409881  قيدت فى  08-09-2016 برقم 

ايداع   18025 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  

12:00:00ص

500 - هدرا ابراهيم جندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413854  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   

7000 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

Page 145 of 145 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


