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قيود أفراد

1 - فخرى عدلى غطاس عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3730 ورقم قيد 89239    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم و كافيهات, بجهة محافظة القاهرة 52 ش الطيران

2 - عبدالباسط عبدالعال عبدالحافظ عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 3733 ورقم قيد 89240    محل رئيسى  عن انشاء المزارع الحيوانية و مزارع السماك بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة و تجارة مستلزمات تربية المواشى و التنمية الزراعية ) استصلح اراضى زراعية ( و تجارة 

اللبان و التوريدات العمومية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 شارع ابراهيم نوار _ شقة رقم 16

3 - صابر حنين اسعد حنين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3735 

ورقم قيد 89241    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 90 شارع مكرم عبيد - 

الدور العاشر - شقه

4 - احمد نبيل محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3736 

ورقم قيد 89242    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية و تعبئة و تغليف النفس و ليس الغير و التعامل مع 

جهات الخصم و الضافة, بجهة محافظة القاهرة 4 ش ابراهيم شلبى

5 - مصطفي محمد حامد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3738 

ورقم قيد 89243    محل رئيسى  عن بيع لوحات فنيه وتصميمات واعمال ديكور, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 17 ش عمارات الطوب الرملي - العاشر - محل

6 - عادل عبدالغنى عبدالقادر عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3741 ورقم قيد 89244    محل رئيسى  عن مطعم تيك اواى مشويات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 5 منطقة 

الكرافت زوون من الحرفية التجارية الكائين فى مديتة مدنتى \ محل رقم 67

7 - ممدوح ناصر موسى السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3742 

ورقم قيد 89245    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة قطعة 152 الحى التالت م ق 5 

المقطم ) 1 ش البطل بالهضبة الوسطى ( الدور الرضى _ محل

8 - محمد عبدالباسط عنان عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3743 ورقم قيد 89246    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات استعمل الخارج, بجهة محافظة القاهرة 43 

شارع عزبة شلبى

9 - احمد عبدالسلم توفيق محمد ثابت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3744 ورقم قيد 89247    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول و صيانة و توريد محمول, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 1 شارع النمر هاشم اغا من شارع ابو الخليفة \ محل

10 - حسن احمد صابر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3747 

ورقم قيد 89248    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 12 شارع القائم بامر 

ا الدراسة _ الدور الثالث

11 - وليد نصر ابو طالب محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3748 

ورقم قيد 89249    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة عقار 4 ش محمد محمود عزت \ 

محل

12 - يحيى حسن على محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3752 

ورقم قيد 89250    محل رئيسى  عن مقاولت ) انشاءات مبانى (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش الحرية 

ارض جدير كوتسيكا _ الدور الرضى _ شقة 1
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13 - ليلى سليم احمد احمد الفاصل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3754 ورقم قيد 89251    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة 33 الجوهرة _ حى السمرات _ 

المقطم \ محل رقم 12

14 - ميلد عاطف خلف حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3760 

ورقم قيد 89252    محل رئيسى  عن خدمات نظافة ) جمع القمامة دون اعادة تدويرها و دون توريد العمالة (, 

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع الورشة امام الكنيسة الرسولية منشاة ناصر _ الدور الرضى _ محل 

رقم 1

15 - شريف عصام على محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3764 ورقم قيد 89254    محل رئيسى  عن تطويرعقارى, بجهة محافظة القاهرة ق 3 جمعية تنفيذ الحكام

16 - وليد عبدا محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3769 ورقم 

قيد 89255    محل رئيسى  عن خدمات نظافة ) جمع قمامة دون توريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 18 ش ابراهيم من ش الهرام \ شقة رقم 2

17 - احمد علي السيد عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3779 

ورقم قيد 89256    محل رئيسى  عن اعمال البحوث التسويقيه لجميع السلع والمنتجات والتوريدات العمومية 

وتقديم الخدمات للغير, بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - / 24 ش الشهيد مصطفى رياض المنطقة الولى - / - 

//

18 - علي عبده محمد صديق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3783 

ورقم قيد 89257    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة الخليفه - العقار رقم 33 شارع القلعه 

- / - محل

19 - سماح عطا الضبع على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3788 

ورقم قيد 89259    محل رئيسى  عن تجاره السبح, بجهة محافظة القاهرة مصر القديمة - عقار 33 مساكن عين 

الصيره - / - حجرة من شقة الدور الرابع

20 - مصطفي جمال سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3789 

ورقم قيد 89260    محل رئيسى  عن تصدير و توريد و تركيب رخام و انشات مباني, بجهة محافظة القاهرة 

المعادى - العقار رقم 102 ابراج امتداد المل الوتوستراد - الدور الثالث - غرفة من شقة رقم 38

21 - رول ايمن عبدالحميد القليوبى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3792 ورقم قيد 89261    محل رئيسى  عن الدعاية والعلن ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي الترتاخيص اللزمة (  )موافقة امنية برقم 461 سنة 2021(, 

بجهة محافظة القاهرة قصر النيل - 5 الفضل مبنى القنصلية الفرنسية - الول علوى - /

22 - خالد سيف هاشم عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3805 ورقم قيد 89262    محل رئيسى  عن تجاره الجمله لجميع انواع السجائر و المعسل, بجهة محافظة 

القاهرة مدينه نصر - العقار رقم 8 شارع السيدة نفيسه من السيده عائشة عزبه الهجانه - / - محل رقم 8

23 - صيدلية د \ ايوب اسامة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3806 

ورقم قيد 89263    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة 6 عطفة المطبعة من ش محمد شاكر

24 - هاني رمضان احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3811 ورقم قيد 89264    محل رئيسى  عن ساحه انتظار, بجهة محافظة القاهرة خلف معمار المرشيدي
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25 - جمال عبد الناصر طه رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3813 

ورقم قيد 89265    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة المطريه - / 102 ش السنارى من ش ترعة 

الجبل - / - /

26 - محمد احمد طوسون حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3817 

ورقم قيد 89266    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة القاهرة المطريه - / 12 ش مصطفى 

رضوان - / - /

27 - رفيق فهمي زكي سعد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3820 

ورقم قيد 89268    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة مصر الجديدة - // 91ش جسر 

السويس - // - //

28 - راجي رشدي راغب جبره المصري تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 3833 ورقم قيد 89270    محل رئيسى  عن مقاولت وتجاره مواد بناء, بجهة محافظة القاهرة 219 

شارع الحجاز - الدور الثالث

29 - رضوي سليمان شيحه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3838 

ورقم قيد 89271    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله و دون الكمبيوتر ومستلزماته 

والدعايه والعلن والطباعه  والحبار والنترنت (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 12 شارع حنا النميري - 

الدور الخامس - شقه

30 - سامح عبد الرؤف ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3852 ورقم قيد 89272    محل رئيسى  عن توريدات ورقيه وخشبيه ومعدنيه وجلديه, بجهة محافظة القاهرة 

7681 المنطقه س المقطم

31 - محمد ربيع عبد العظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3857 ورقم قيد 89274    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع عمر بدوي 

عزبه الوسيمي

32 - ديفيد فهمي اديب ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3865 

ورقم قيد 89276    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع غرناطه روكسي

33 - اشرف الديب احمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3867 

ورقم قيد 89277    محل رئيسى  عن استوديو تصوير فوتوغرافي )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة ( )بموافقة امنية برقم 521 لسنة 2021(, 

بجهة محافظة القاهرة مصر القديمه - العقار رقم 107 ش المنيل - / - شقة بالدور الرضى

34 - محمود محمد اسماعيل فرج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3872 

ورقم قيد 89278    محل رئيسى  عن توريد الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة البساتين - / 53 شارع 

الماذون - / - /

35 - مصطفي قطب علي شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3877 

ورقم قيد 89279    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة الزبكية - 18 سوق 

التوفيقية - الدور الرضي - محل 37

36 - احمد محمد ابو سريع فرج متولى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3880 ورقم قيد 89280    محل رئيسى  عن تجارة البويات والحديد ومعادن, بجهة محافظة القاهرة الخليفة- // 3

درب حلوات سوق السلح - / - /
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37 - هاني عبد العاطي عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3886 ورقم قيد 89282    محل رئيسى  عن استثمار وانتاج زراعي واستصلح اراضي ) بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة عقار 4 ش 151 - الدور 12 - وحده

38 - احمد اسامة محمد حسام الدين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3923 ورقم قيد 89284    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة القاهرة الخليفة - / 7500 ش 9 المقطم - / - /

39 - حسن مراد حسن خليفة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3925 

ورقم قيد 89285    محل رئيسى  عن توريدات عامة و تشطيبات المباني, بجهة محافظة القاهرة البساتين - العقار 

رقم 15 عمرات بدر تقسيم قطعة 8 ارض الستثمار شارع السعادة زهراء المعادي - / - مكتب

40 - عبد ا عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3926 ورقم قيد 89286    محل رئيسى  عن تجارة و توريد مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية دون 

الدوية, بجهة محافظة القاهرة المطرية - العقار رقم 11 شارع معمل الدواجن عين شمس الغربية - / - المحل

41 - هندوان الحسين محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3928 ورقم قيد 89287    محل رئيسى  عن تجارة وصيانة واصلح النظمة والجهزة اللكترونية والطبية 

وملحقاتها )فيما عدا اجهزة الكمبيوتر(, بجهة محافظة القاهرة المعادى - / شقة رقم 1 عقار 11/2 الشطر الخامس 

شرق دجلة - / - /

42 - وليد علي السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3929 ورقم 

قيد 89288    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئة بالمتاجر المتخصصة للخضروات والفاكهة, بجهة محافظة القاهرة 

الخليفة - / 6مساكن اطلس بلوك 6 مدخل محل 1 ط قسم المقطم - / - /

43 - محمد حسني عبدالرشيد عثمان سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3939 ورقم قيد 89289    محل رئيسى  عن تجارة الكاتب الخارجية )دون الكتب الدينية(, بجهة محافظة القاهرة 

الزبكية - / 6 شارع بستان الكافوري محل رقم 6 بالرضي - / - /

44 - يوسف ماهر جميل سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3942 

ورقم قيد 89290    محل رئيسى  عن خدمات نظافة )دون توريد العمالة(, بجهة محافظة القاهرة الجمالية - العقار 

رقم 50 شارع الفرن منشيه ناصر - الدور الثاني بعد الرضى - شقة

45 - الحسن لتوريد المواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3944 ورقم قيد 89291    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية وتغليف للنفس والتعامل مع جهات الخصم 

والضافة, بجهة محافظة القاهرة الزيتون - / 10 ش الشيخ محمد عبده من ابراهيم شلبي الميرية - / - /

46 - احمد نصر الدين محمود سليمان الواحي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 3946 ورقم قيد 89292    محل رئيسى  عن سوبر ماركت جملة وقطاعي, بجهة محافظة القاهرة مدينة 

نصر - / 44 محل شارع معز الدولة - / - /

47 - صالح محمد عدلى موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3950 

ورقم قيد 74962    رئيسى آخر  عن ورشه لتصنيع ملبس ) فيما عدا الزي العسكري ومستلزماته  (, بجهة 

محافظة القاهرة 7 شارع الشماشرجي - الخليفه - شقه رقم 1

48 - حسين عبدالنبي جمعه عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3960 ورقم قيد 89294    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة القاهرة مصر القديمة - / 19 شارع ابو سيفين 

الملك الصالح - / - /

49 - عماد عبدالحليم محمود يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3961 ورقم قيد 89295    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وخدمة رجال اعمال )فاكس وتليفون (  )فيما عدا 

النترنت(, بجهة محافظة القاهرة عين شمس - بالعقار رقم 7 شارع عبدالحليم محمود - / - مكتب
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50 - فاطمة هلل محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3964 

ورقم قيد 89296    محل رئيسى  عن مقاولت توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية 

والعلن والحبار(, بجهة محافظة القاهرة مصر الجديدة - / 10 شارع الدلتا - / - /

51 - مينا ابراهيم ساويرس غبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3965 ورقم قيد 89297    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة 12 عمارات 

مصر للتعمير المنطقه الثالثه - شقه 16 شيراتون

52 - محمد اشرف عبد الفتاح عبد المحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 3971 ورقم قيد 89299    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة كمبوند اشجار دارنا 

A5 دائري المعادي

53 - القذافي عبد القادر حسين عليوه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3972 ورقم قيد 89300    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة القاهرة عماره 12 ابراج بدر كارفور 

الدائري البساتين

54 - احمد سلمه احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3985 ورقم 

قيد 89302    محل رئيسى  عن توريد وتركيب مصاعد كهربائيه وصيانه مصاعد كهربائيه, بجهة محافظة 

القاهرة 1 ج / 4 شارع الشيخ الشعراوي تقسيم اللسلكي

55 - حاتم فوزى طه محمد فارس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4007 

ورقم قيد 89303    محل رئيسى  عن توريد وتركيب اجهزة التكييف وصيانتها وصيانة الجهزة الكهربائية 

المنزلية والتوريدات العمومية والمقاولت العامة )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة والحبار 

والطباعة ومواد الدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عين شمس - / 103 ش متحف المطرية - / - /

56 - مصطفى محمود عبد الغفار سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4008 ورقم قيد 89304    محل رئيسى  عن بيع تجزئة بماتجر متخصصه للكتب والدوات المكتبية )فيما عدا 

الصحف والمجلت والكتب الدينية(, بجهة محافظة القاهرة الخليفة - / 9424 ش كريم بنونه من ش 9 تقسيم 

جنوب س الهضبة - / - /

57 - يوسف نزهى صابر جرجس تاجر فرد  رأس ماله 14,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4010 ورقم قيد 89305    محل رئيسى  عن ورشه تكسير بلستيك, بجهة محافظة القاهرة الجمالية - العقار رقم 

27 حارة كرمى هابيل من ش عويضه هرمينا منشاه ناصر - / - ورشه رقم 1 بالرضى

58 - حسن السيد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4021 

ورقم قيد 89307    محل رئيسى  عن استشارات هندسيه و توريد طلمبات حريق, بجهة محافظة القاهرة السيدة 

زينب - / 21 شارع القصر العينى امام معهد السكر - / - /

59 - سعيد ابراهيم حسن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4022 

ورقم قيد 89308    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القاهرة المعادى - بالعقار رقم 8 شارع محمد 

منصور - / - ورشه

60 - احمد عبد الفتاح خيري فراج تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4024 ورقم قيد 89309    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة الجمالية - // 165 ش المعز 

لدين ا الفاطمي - / - //

61 - احمد سعيد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4030 

ورقم قيد 89310    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - العقار رقم 13 ش 

عمارات رابعة الستثمارى - / - شقة بالدور السادس

Page 6 of 86 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

62 - عماد حامد فراج عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4039 

ورقم قيد 89311    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار الجهزه المنزليه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 6 ش 

درب الملح - الول بعد الرضى شقه 2 حجره 1

63 - ثناء سعيد جرجس خله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4040 ورقم 

قيد 89312    محل رئيسى  عن بيع وشراء ساعات مستعله, بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 4 بالعقار 7 شارع 

هارون الرشيد

64 - زينب سالم عبد الواحد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4087 

ورقم قيد 89315    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )دون الزي العسكري ومستلزماته(, بجهة محافظة 

القاهرة 24 شارع اسماعيل ابو رحمة عزبة العرب

65 - احمد جلل الغريب السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4094 ورقم قيد 89316    محل رئيسى  عن تسويق عقاري )دون النترنت(, بجهة محافظة القاهرة 55 شارع 

18

66 - طارق احمد عبد المنعم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4101 ورقم قيد 89317    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات مكتبية )دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الحبار 

والطباعة وماكينات التصوير(, بجهة محافظة القاهرة 52 محمود شلتوت من الطيران مكتب A4 بغرفة 1 - الثاني

67 - اشرف محمد حسن ابراهيم عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4139 ورقم قيد 89318    محل رئيسى  عن تجاره جمله لمخلفات البلستيك, بجهة محافظة القاهرة 4 ش جراج 

هيئه النقل العام اثر النبي

68 - اسلم سيد محمد السيد ابو هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4143 ورقم قيد 89319    محل رئيسى  عن بيع موبايلت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 حاره ابو جلل 

من ش محمد علي بير ام سلطان - محل

69 - محمد مجدى سيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4148 

ورقم قيد 89321    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )دون النترنت(, بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - 18 

شارع سمير عبدالرؤوف منطقة الثامنة - / - /

70 - محمد مصطفى السيد عبدالرحمن محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 4150 ورقم قيد 89322    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة الدرب الحمر -22 

سكة راتب - / - /

71 - نسمه عيد سيد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4152 ورقم قيد 

89323    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 شارع الجامع من شارع عبد العاطي 

حسين دار السلم - محل

72 - مصطفى كمال حامد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4173 ورقم قيد 89324    محل رئيسى  عن بيع وتغيير زيوت وغسيل سيارات وبيع اكسسوارات سيارات, 

بجهة محافظة القاهرة مصر القديمة - عقار رقم 1017 ش كورنيش النيل الملك الصالح - / - محل

73 - ضمارى خلف همام احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4175 

ورقم قيد 89325    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة الخليفة - / ق  8495 - الحى السابع الهضبة 

الوسطى - المقطم - / - /

74 - ابانوب ملك وهيب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4176 

ورقم قيد 89326    محل رئيسى  عن حلوانى, بجهة محافظة القاهرة الزيتون - 43 شارع سنان - / - 3 محل
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75 - عادل محمود حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4190 

ورقم قيد 89327    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل معادن, بجهة محافظة القاهرة الجمالية - العقار رقم 56 ش 

شرق السكه الحديد منشاه ناصر - / - محل

76 - هند محمد ماهر محمد يوسف غراب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 4191 ورقم قيد 89328    محل رئيسى  عن تسويق المنتجات للشركات والمصانع )فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية ( بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة )بموافقة امنية رقم 567 سنة 2021(, بجهة محافظة القاهرة قصر النيل - / 3 شارع الملك 

الفضل - الزمالك - الدور الخامس فوق الرضى - غرفة من شقة رقم 24

77 - بلل رشاد السيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4194 ورقم 

قيد 89329    محل رئيسى  عن بيع تجزئة بمتاجر كهربية ومنزلية واثاث, بجهة محافظة القاهرة المعادى - / 14 

ش مسجد الرحمن من ش المحجر قسم طره - / - /

78 - مجدى دورك صادق جبريل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4195 

ورقم قيد 89330    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة دار السلم - العقار 23 ش حمدى مرسى فرج 

يوسف - / - محل رقم 23

79 - الهام حسني محمد فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4196 

ورقم قيد 89331    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه - العقار رقم 67 شارع ترعه 

الجندي - / - محل

80 - سيد صلح سيد حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4197 ورقم قيد 89332    محل رئيسى  عن كافيه تقديم ماكولت والمشروبات )فيما عدا الكحولية (, بجهة 

محافظة القاهرة المطريه - عقار رقم 2 ش قصر فهمي ناصية ش جوبيان - الدور الرضى - محل

81 - سعد محمود مدبولى على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4200 

ورقم قيد 89333    محل رئيسى  عن ورشة لحام اكسجين, بجهة محافظة القاهرة المطرية - 5 شارع ترعة 

الهوراى عزبه شلبي - / - /

82 - احمد سيد ابراهيم سويفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4248 

ورقم قيد 89334    محل رئيسى  عن توريد اعمال الحريق والمن الصناعى والتوريدات العمومية ) فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الدعاية والعلن ومستلزمات الطباعة وتوريد العماله والنترنت (, بجهة 

محافظة القاهرة 8 ش نجيب الريحانى مكتب رقم 9 بالدور الثالث بعد الرضى

83 - عمر علء غازى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4276 

ورقم قيد 89338    محل رئيسى  عن مكتبة )دون التصوير والحبار والكتب الدينية(, بجهة محافظة القاهرة 

الخليفة - / ق 1125 الحى الول المقطم / قسم المقطم - / - /

84 - سارة على ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4278 

ورقم قيد 89340    محل رئيسى  عن كورسات تدريبية وتعليمية ) لغات - كمبيوتر ( بواسطة الغير )فيما عدا 

المن والحراسة والكاميرات اللسلكية والنترنت (بعد الحصول على التراخيص اللزمة )بموافقة امنية رقم 544 

سنة 2021(, بجهة محافظة القاهرة قصر النيل - 110 مكرر شارع 26 يوليو الزمالك - الدور السادس - شقة 24

85 - اسامة محمد عبدالخالق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4284 ورقم قيد 89342    محل رئيسى  عن تجاره وصيانه ماكينات التصوير المستعمله ومستلزماتها, بجهة 

محافظة القاهرة الزيتون - العقار رقم 39 أ شارع محطة القبة - الدور الرضى - شقة رقم 1

86 - عبده رجب علي علي ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4285 

ورقم قيد 89343    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة المعادى - // 1ج/4 تقسيم اللسلكى 

//- // -
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87 - ابراهيم احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4315 

ورقم قيد 89348    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - العقار رقم 63 زهراء مدينة نصر الحى 

العاشر شقة رقم 32 - الدور الثالث - /

88 - احمد مصباح حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4318 

ورقم قيد 89349    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية )فيما عدا المن والحراسة والكاميرات الللسلكية بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة شريطة وجود عقد الجهة المانحة العليا للنترنت مختومة( )موافقة امنية برقم 64 

لسنة 2022(, بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - // 9 ش ابراهيم بن المهدي - // - /

89 - عبد الحميد السبع توفيق سلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4332 ورقم قيد 89350    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة الخليفة - العقار رقم 1 شارع 

عطفه المنسل شارع المنشيه السيده عائشه - / - محل

90 - غاده الشاذلى مصطفى درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4370 ورقم قيد 89352    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة المعادى - 3 ابراج عثمان - / - محل 

28

91 - شريف فتحى عيد عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4378 

ورقم قيد 89353    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة البساتين - العقار رقم 

30 شارع مصطفى غزالي - / - شقه

92 - بدوى عبد الفتاح مكاوى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4379 ورقم قيد 89354    محل رئيسى  عن حمام مغربى للسيدات, بجهة محافظة القاهرة النزهه - /  97ش 

المنتزة النزهه شقه بالدور 2 شقه رقميه - فوق الرضى -  */

93 - محمد احمد فكري جلل الدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4382 ورقم قيد 89355    محل رئيسى  عن توريدات المواد الغذائيه الحيوانيه ومستلزمات الحيوانات والتصدير, 

بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - // 69 عمارات رابعه الستثمارى امتداد عباس العقاد - //

94 - اسلم سيد عبد الفتاح غانم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4384 

ورقم قيد 89356    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماتة وعدا توريد 

مواد الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة مصر القديمه - / 86 سكه حديد حلوان الغربى م/القديمه - 

/ - /

95 - احمد جبر حلمي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4389 

ورقم قيد 89359    محل رئيسى  عن بيع أحذية, بجهة محافظة القاهرة الشرابيه - عقار رقم 29 حارة الفضول 

من شارع البلح - الدور الرضى - محل رقم 28

96 - عيد احمد على حسن والى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4390 

ورقم قيد 89360    محل رئيسى  عن قطع غيار فسبا تجزئة, بجهة محافظة القاهرة البساتين - // 3ش خالد بن 

الوليد - / - //

97 - محمد ابراهيم رشدى عبد الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4395 ورقم قيد 89361    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى لنجيرى, بجهة محافظة القاهرة الدرب الحمر 

- 9 شارع الكحكيين - / - /

98 - صالح اسامه محمد صلح عبد الهادى اللبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 4402 ورقم قيد 89365    محل رئيسى  عن المقاولت العمومية ونقل وتوريد مواد البناء والطرق 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القاهرة مصر 

الجديدة - العقار رقم 51 ش احمد تيسير 3 ق عمارات المروة الجديده - / - شقة رقم 3

Page 9 of 86 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

99 - زاهر عبد العاطى عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4403 ورقم قيد 89366    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )لوح كهربائية( )فيما عدا توريد العمالة ودون 

اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتة ومواد الدعاية والعلن والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القاهرة المطرية - / 5 

ش زاهر عبد الهادى المطرية - / - /

100 - احمد اشرف محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4443 

ورقم قيد 89369    محل رئيسى  عن التسويق العقاري, بجهة محافظة القاهرة ص 500 عماره 25 شارع 9 

الهضبه العليا المقطم

101 - فتحي مجدي فتحي سيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4452 

ورقم قيد 89372    محل رئيسى  عن بيع اجهزه لب توب مستعمله ) فيما عدا خدمات النترنت ( بعد الحصول 

علي الخدمات اللزمه ) بموجب موافقه امنيه رقم 490 لسنه 2021 (, بجهة محافظة القاهرة 7 أ شارع البستان 

شقه 5

102 - صالح سمعان بسيط غالى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4458 ورقم قيد 89373    محل رئيسى  عن ورشه تكسير وتخريز واعادة تدوير بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 

الجماليه - 14 ش لطيف غالى من ش الورشه م/ناصر - / - /

103 - عبد الرحمن هشام الذهبى السعيد والى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 4460 ورقم قيد 89374    محل رئيسى  عن تأجير ملعب رياضيه, بجهة محافظة القاهرة المطريه - / 9 

ش البلسم المطريه - / - /

104 - السيد محمد احمد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4462 

ورقم قيد 89375    محل رئيسى  عن مكتبة)دون الحبار والطباعة والتصوير ودون ماكينات التصوير(, بجهة 

محافظة القاهرة مصر القديمه - // 103 متحف المنيل - / - -

105 - الجارحى جروب للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 4465 ورقم قيد 89376    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة المعادى - . 31 ش 

عبدالمنعم رياض - كوتسيكا - . - .

106 - رامى غطاس بشرى حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4467 

ورقم قيد 89377    محل رئيسى  عن تسويق عقارى)فيما عدا التسويق عبر النترنت(, بجهة محافظة القاهرة 

عين شمس - // 87 ش صعب صالح - / - //

107 - محمد محمود انور المتولى الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 4482 ورقم قيد 89379    محل رئيسى  عن تركيبات ومقاولت ) انظمة الحريق (, بجهة محافظة القاهرة 

52 زهراء مدينة نصر شقة 34

108 - رشدى مصطفى عبده حسنين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4483 ورقم قيد 89380    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 28 ش مسجد 

الرحمن من ش الحريه حى حدائق المعادى

109 - محمد مرسى محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4488 

ورقم قيد 89381    محل رئيسى  عن ورشه لتشغيل المعادن, بجهة محافظة القاهرة ابو بكر الصديق مساكن 

الشروق خلف النادى الهلى

110 - سعاد عادل كامل بيومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4490 

ورقم قيد 89383    محل رئيسى  عن توريد ادوية بيطرية, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع المغيره
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111 - احمد سيد احمد رضا سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4491 ورقم قيد 89384    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وفيما 

عدا توريد مواد الدعاية والعلن وتوريد العمالة والحبار والطباعة (, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع ابو بكر 

الصديق

112 - دينا محمد محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4493 

ورقم قيد 89385    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد مواد غذائية ومياه معدنية ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومستلزمات الدعاية والعلن والطباعة وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات بدر ) 

ارض الستثمار ( المعراج العلوى الدائرى شقه

113 - محسن عطيه عبد الملك ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4502 ورقم قيد 89386    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع حسن الجنايني 

الهجانه - دور ارضي - شقه 1

114 - بيشوى ميخائيل عياد جبران عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 4508 ورقم قيد 89387    محل رئيسى  عن توريدات عامة)فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته 

وعدا توريد مواد الدعاية والعلن والعمالة وعدا الحبار ومواد الطباعة(, بجهة محافظة القاهرة مصر القديمه - 

18 شارع حسين ابو النجا - الزهراء - / - /

115 - خالد عبد العزيز سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4513 ورقم قيد 89388    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا 

توريد مواد الدعاية والعلن والعمالة والطباعة والحبار (, بجهة محافظة القاهرة البساتين - // 47 قطعه 22 

ارض الستثمار عمارات زهراء بيتشو - / - /

116 - احمد محمد مصطفى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4516 ورقم قيد 89389    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - 2214 

مساكن الضباط زهراء مدينة نصر - / - شقة 4

117 - محمد جمال الدين محمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 4518 ورقم قيد 89390    محل رئيسى  عن لبع سندوشات, بجهة محافظة القاهرة البساتين - / 7ب شارع 

الخمسين زهراء المعادي - / - /

118 - احمد عادل محمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4520 

ورقم قيد 89391    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة البساتين - عقار رقم 1 ش جاد السيد 

المتفرع من ش احمد زكى - / - محل

119 - اشرف هشام عشماوي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4522 ورقم قيد 89392    محل رئيسى  عن بيع اكسسورات محمول محمول وموبايلت, بجهة محافظة القاهرة 

2 شارع العرب من شارع محمد نور الدين عزبه جبريل

120 - عادل امام محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4523 ورقم 

قيد 89393    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة القاهرة دار السلم -2 شارع الجمهوريه من 

شارع الفتح - / - /

121 - محمد محمود صلح احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4525 

ورقم قيد 89395    محل رئيسى  عن تطوير الصيدليات وتشطيبها, بجهة محافظة القاهرة دار السلم - 5 شارع 

دكتور محمد شارع زيدان المطبعه - -

122 - عزه احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4526 

ورقم قيد 89396    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة القاهرة دار السلم - - شارع امتداد حسن 

ابراهيم - - - محل رقم 3
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123 - تريزه دميان حنا سفين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4527 

ورقم قيد 89397    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر)دون العمليات الجراحيه ودون المستحضرات الطبية(, بجهة 

محافظة القاهرة النزهه - / 1 محل 2 مشروع هليوبوليس روك مساكن شيراتون - الدور ارضى - /

124 - محمد محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4530 

ورقم قيد 89399    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة القاهرة المعادى - بالعقار رقم 2 شارع احمد 

افندى شياخه ازهراء طره - / - محل

125 - على محمد فراج عثمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4531 

ورقم قيد 89400    محل رئيسى  عن ساحة انتظار سيارات, بجهة محافظة القاهرة الخليفة - // 1 ميدان السيده 

نفيسه - // - //

126 - جمعه محمد محمود عبد العال شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 4533 ورقم قيد 89401    محل رئيسى  عن بيع الدوات الكهربائية, بجهة محافظة القاهرة الخليفه -محل 

بالعقار رقم 3 عمارات البترول  شارع 9 الهضبة العليا - قطعة 9067, 9066 المقطم - / - //

127 - انطنيوس فوزي خله يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4543 ورقم قيد 89402    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير و تصوير مستندات مكتبيه )فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( )موافقة امنية برقم 276 سنة 2021(, بجهة محافظة القاهرة البساتين - عقار 

رقم 30 ش البحث الجنائي - صقر قريش - / - محل رقم 15

128 - على عاطف على هدهد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4545 

ورقم قيد 89403    محل رئيسى  عن شحن و توصيل بضائع مع الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القاهرة البساتين - 10 شارع الحسينى من شارع فايدة كامل - / 

/ -

129 - هبه مصطفي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4549 

ورقم قيد 89404    محل رئيسى  عن مكتبة خردوات, بجهة محافظة القاهرة مصر القديمه - / 83 شارع حسن 

النور - / - /

130 - باسم عماد الدين مصطفى هاشم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4587 ورقم قيد 89406    محل رئيسى  عن مكتب تصميمات تجارية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 24 ش 

صلح سالم عمارات العبور الدور 12 شقه رقم 3

131 - صيدلية محمد نور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4608 ورقم 

قيد 89407    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة المعادى - عقار 20 ب ش 198 دجله - / - محل

132 - محمود احمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4610 

ورقم قيد 89408    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات جلدية, بجهة محافظة القاهرة الجماليه - 2 ش زقاق 

الشعرانى الجوانى - الدور الول - -

133 - محمد طارق السيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4630 ورقم قيد 89409    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية)دون توريد العمالة ودون الكمبيوتر 

ومستلزماته(, بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه - / 381 ش ولى العهد - / - /

134 - اشرف جمعه مرزيق سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4697 

ورقم قيد 89421    محل رئيسى  عن كافيه دون النت والكمبيوتر, بجهة محافظة القاهرة وحده 3B شارع منتزه 

الطاهره سراي القبه
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135 - سليم عبد العليم سليم فوده تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4643 

ورقم قيد 89413    محل رئيسى  عن تجاره شيكولته, بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - // 2 ابراج العقاد 

للشرطه حى السفارات ش السيده خديجه - / - //

136 - كريم رجب عبد المنعم خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4667 ورقم قيد 89415    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 37 شارع الخلء التونسي

137 - عبدا عبدالعاطى عبدالوهاب حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 4683 ورقم قيد 89417    محل رئيسى  عن تجارة اثاث مكتبى, بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - رقم 

العقار 22 ش محمد مقلد ق 24 ب 26 م 8 متفرع من مصطفى النحاس - - - محل

138 - محمد الغباشي محمد الغباشي احمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 4688 ورقم قيد 89418    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومستلزمات طبيه)فيما عدا توريد الحاسب 

اللى ومستلزماتة وعدا الدعاية والعلن والعمالة والحبار والطباعة(, بجهة محافظة القاهرة المطريه - / 27 

شارع عطيه المصري عزبه العقاد - / - /

139 - علياء هانئ محمود حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4690 

ورقم قيد 89419    محل رئيسى  عن صناعة محتوى )بلوجر( )فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة شريطة وجود عقد المانحة العليا للنترنت مختومة()موافقة امنية رقم 480 

سنة 2021(, بجهة محافظة القاهرة المعادى - /* 56 شارع الملكه فريده المعراج العلوي - /* - /

140 - علء سامى عبد اللطيف عبد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 4701 ورقم قيد 89422    محل رئيسى  عن مصنع ملبس نسيجية دون الملبس العسكرية واكسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 96 مساكن الميرية القديمة - شقة

141 - شريف عادل السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4706 

ورقم قيد 89423    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية وتجميع مخلفات دون اعادة التدوير ودون توريد العمالة, 

بجهة محافظة القاهرة 60 خلف مسجد التوحيد الهايكستب محل

142 - وائل مصطفى امين شعبان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4776 

ورقم قيد 89426    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيما عدا تصوير المستندات والكتب الدينية والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة القاهرة 2 مساكن ابو السعود

143 - عبد العزيز على محمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 4806 ورقم قيد 89427    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة الملبس الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية 

ومستلزماتها (, بجهة محافظة القاهرة 17 ش السبع قاعات البحرية الدور الرضى شقة رقم 3

144 - اسلم فتحى محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4807 

ورقم قيد 89428    محل رئيسى  عن شحن وتوصيل المنتجات بكافة انواعها داخل جمهورية مصر العربية 

بشرط الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القاهرة 14 

مساكن شجرة مريم شقة 11

145 - حسن عطية خلف حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4808 

ورقم قيد 89429    محل رئيسى  عن تقطيع رخام وهشمة, بجهة محافظة القاهرة بدون رقم سابقا وحاليا ضمن 

E/7 شق الثعبان

146 - احمد فتحى مصطفى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4809 ورقم قيد 89430    محل رئيسى  عن بيع وتوريد كتب ) فيما عدا الكتب الدينية واصدار الصحف 

والمجلت (, بجهة محافظة القاهرة 17 مكرر ش احمد ذكى محل
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147 - رامي اشرف عبد المنعم عبد الخبير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4815 ورقم قيد 89432    محل رئيسى  عن مقاولت عامه واساسات الديناميكيه, بجهة محافظة القاهرة 

شقه رقم 1 بالقطعه رقم 7594 الحي السادس - ش الجامعه الحديثه - المقطم

148 - وسام عفت صبحي جوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4816 

ورقم قيد 89433    محل رئيسى  عن مطعم مشويات وتدخين لحوم علي الحطب واداره مطاعم, بجهة محافظة 

القاهرة 6083 شارع 9 المقطم

149 - بيشوي نبيل نجيب بخيت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4817 

ورقم قيد 89434    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع الزيتون برج ا ابراج الزيتون

150 - محمود احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4819 

ورقم قيد 89435    محل رئيسى  عن مخبز, بجهة محافظة القاهرة 43 شارع امين الجندي

151 - فواد محمد عبد المجلي عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4820 ورقم قيد 89436    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجاره المواد الغذائيه والمنتجات 

البلستيكيه والخامات الصناعيه والحبوب الزراعيه وادارة وتاجير وحدات عقاريه ) فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والنترنت (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 38 حي 

الملتقي العربي شيراتون المطار - الطابق الثاني - مكتب j 10  بالوحده رقم 201

152 - عمرو جمعه احمد عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4822 ورقم قيد 89437    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت (, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع السيده عائشه 

الهجانه

153 - محمود زكريا محمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4824 ورقم قيد 89438    محل رئيسى  عن بيع الكترونيات, بجهة محافظة القاهرة 14 ش محمود محروس

154 - محمد بشندي سفينه عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4825 ورقم قيد 89439    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 76 ش النصر 

المعادي الجديده - محل 2 / 3

155 - مصطفى حسين احمد عيد ادريس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4830 ورقم قيد 89440    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجهيزات معامل واجهزه معمليه 

وكيماويات وزجاجات وصيانة واجهزه معمليه وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 100 س المجاورة الثانيه الفسطاط 

الجديدة

156 - محمد رافت رشاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4837 

ورقم قيد 89441    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع كمال زهران

157 - عبد العزيز محمد عبد العزيز المنصوري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4859 ورقم قيد 89445    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة الخليفه - / العقار رقم 

1025 ش البارون الهضبة الوسطى المقطم / - / - محل

158 - جرجس بخيت الصادق سرجيوس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4861 ورقم قيد 89446    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة ق2 و7 مربع 1155 شيراتون 

شيراتون شقه 18
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159 - معالى للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4862 ورقم قيد 89447    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات )فيما عدا توريد الحاسب اللى 

ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعاية والعلن والعماله وعدا توريد مواد الطباعة والحبار (, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 31 ش الحريه - شقه

160 - محمد رفعت عبد الظاهر عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4865 ورقم قيد 89448    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته 

وعدا توريد مواد الدعاية والعلن والعماله وعدا توريد الحبار والطباعة ( وخدمات متكامله ) اعمال نظافة ( )

دون المن والحراسة(, بجهة محافظة القاهرة برج مكه شارع محمد السيوطى حسنى مبارك - زهراء العاشر

161 - محمد احمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4867 

ورقم قيد 89449    محل رئيسى  عن مقر ادارى لبيع الحلويات, بجهة محافظة القاهرة 32 مصطفى النحاس

162 - رحاب عليوه عبدالعزيز على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4869 ورقم قيد 89450    محل رئيسى  عن تجارة الملبس بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 35 ش 6 اكتوبر - 

فرج يوسف

163 - بلل محمد رجب على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4871 ورقم قيد 89452    محل رئيسى  عن بيع بطاريات وكاوتش, بجهة محافظة القاهرة عين شمس - 15ش 

مصطفى يوسف بمشروع 23 يوليو - / - /
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فروع الفراد

1 - رحمه جمال بهجت احمد  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   3876 ورقم قيد   84846  محل فرعى  عن 

مكتب تسويق عقارى  فيما عدا الدعاية و العلن  بجهة محافظة القاهرة ق174 شارع البنفسج 12 التجمع الول

2 - حسنى نادى يوسف حسين  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   3905 ورقم قيد   89283  محل فرعى  عن 

بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة السويس محل رقم 3 عقار رقم 69 شارع النصارى المتفرع من شارع بورسعيد 

ميدان الهاويس المؤجر/ طارق وحنان محمد محمد

3 - حسنى نادى يوسف حسين  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   3905 ورقم قيد   89283  محل فرعى  عن 

بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة 15 سكه عبد الرازق البساتين

4 - نبيل صديق محمد عبدا  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   3919 ورقم قيد   37001  محل فرعى  عن 

بيع بيض  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 3 بلوك 1 / أ المجاوره الثامنه مدينه الفسطاط الجديده

5 - اشرف للتصالت  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   3963 ورقم قيد   48056  محل فرعى  عن  

خدمات محمول بيع اكسسوارات محمول فيما عدا  بيع الخطوط وفيما عدا خدمات النترنت  بجهة محافظة القاهرة 33 

شركه  النصر التجمع الثالث القطاميه - قسم اول القاهره الجديده

6 - سارة محمد عبدالعظيم معوض  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   3978 ورقم قيد   89301  محل فرعى  

عن بيع عبايات حريمى  بجهة محافظة الجيزة اصبح الحى المتميز هاميس التجارى وحدة رقم 87

7 - سارة محمد عبدالعظيم معوض  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   3978 ورقم قيد   89301  محل فرعى  

عن بيع عبايات حريمى  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ السوق التجارى جراند مول 250ميدان كليه 

النصر بالمنسوب الخامس -الدور الثالث فوق الرضي523

8 - سامح ثابت بحيره سعيد  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   4062 ورقم قيد   72480  محل فرعى  عن 

ورشة تصنيع وبيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة القاهرة فرع بالمنطقة 21 بلوك 13024 

المنطقة الصناعية الولى

9 - لملو م صاوى على محمد  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   4147 ورقم قيد   89320  محل فرعى  عن 

مكتب مقالت متكامله وتوريد مواد بناء  بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار شرق المحطه طريق البحر بملك عماد 

وليم فرج طوبيا

10 - لملو م صاوى على محمد  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   4147 ورقم قيد   89320  محل فرعى  

عن مكتب مقالت متكامله وتوريد مواد بناء  بجهة محافظة القاهرة المعادى - المعادى - /9ه/5 شارع احمد عبدالعظيم 

من ش النصر - غرفه z من الشقه - /

11 - اسامة محمد حسن محمد زهران  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   4337 ورقم قيد   79576  محل 

فرعى  عن استيراد وتصدير وتوريدات عموميه ) مستلزمات طبيه ( صيانة واصلح الجهزة اللكترونية ) فيما عدا 

النترنت (  بجهة محافظة القاهرة 9299 الحي الثامن الهضبه الوسطي

12 - محمد شوقى سالم فرج  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   4499 ورقم قيد   76319  محل فرعى  عن 

ادارة معامل تحاليل طبيه وتوريد المستلزمات واجهزة التحاليل الطبيه .  بجهة محافظة القاهرة قطعه 9361 الهضبه 

الوسطي المقطم

13 - فكري عبد الملك صليب  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   4678 ورقم قيد   1951  محل فرعى  عن 

ورشة نجارة بسيطة و استيراد و تصدير ) فيما عدا المجموعه 19 من الفقره 36 من المحجموعه 6 (  بجهة محافظة 

القاهرة 4 شارع جلل حسن ابو جبل من عبد الحميد مكي - قسم البساتين

14 - هدير عبدا محمود على  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   4654 ورقم قيد   89414  محل فرعى  

عن توريدات عموميه وتجارة المكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمطهرات وتصنيع كل ماسبق لدى الغير  

بجهة محافظة الجيزة الحى

15 - هدير عبدا محمود على  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   4654 ورقم قيد   89414  محل فرعى  

عن توريدات عموميه وتجارة المكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمطهرات وتصنيع كل ماسبق لدى الغير  

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 43 ش امتداد المل عمارات الشرطة
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16 - محمد شوقى سالم فرج  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4729 ورقم قيد   76319  محل فرعى  عن 

ادارة معامل تحاليل طبيه وتوريد المستلزمات واجهزة التحاليل الطبيه .  بجهة محافظة القاهرة 102 المجاوره الثانيه 

الفسطاط الجديده

17 - جمال شعبان احمد اسماعيل  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4772 ورقم قيد   89425  محل فرعى  

عن مستلزمات طبية دون الدوية  بجهة محافظة الجيزة القبايات

18 - جمال شعبان احمد اسماعيل  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4772 ورقم قيد   89425  محل فرعى  

عن مستلزمات طبية دون الدوية  بجهة محافظة القاهرة 21 شارع الشيخ على يوسف

19 - نعمت محمد فتحي شرف  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   4856 ورقم قيد   88215  محل فرعى  

عن توريدات مواد غذائيه  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع خضر ارض يعقوب

Page 17 of 86 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

قيود الشركات

1 - سامي امام وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3763 

ورقم قيد  89253    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 15 شارع نفق شرق 

السكه الحديد طره كوتسيكا - الدور الرضي - مكتب

2 - هبه سليمان وشركائها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3787 

ورقم قيد  89258    مركز عام  عن تجاره الدويه وانشاء الصيدليات  بجهة محافظة القاهرة عقار 7195 

المجاوره السابعه المعراج السفلي

3 - محمد عبدالمنعم قطب عبد العال وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    3822 ورقم قيد  89269    مركز عام  عن الستثمار والتسويق العقاري  بجهة محافظة القاهرة 

38 شارع صلح الدين اليوبي الهضبه الوسطي - دائري المعادي امام ععمار المرشدي - المقطم

4 - شركه علي عبد المقصود حسين ابو النجا وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    3853 ورقم قيد  89273    مركز عام  عن مدارس خاصه ) فيما عدا المن 

والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه 61 لسنه 

2022 (  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 5 مشتقه من القطعه رقم 6092 مربع 8 من تقسيم المنقطه ج المقطم

5 - خلف علي عبد العال وشركائه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

3883 ورقم قيد  89281    مركز عام  عن مقاولت واعمال تركيب وتوريد الرخام والجرانيت  بجهة محافظة 

القاهرة قطعه 543 منطقه بدر الليثي حي طره

6 - هاني نبيل وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3947 

ورقم قيد  89293    مركز عام  عن تجاره الستانلس والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله ودون 

الكمبيوتر ومستلزماته والدعايه والعلن ودون الطباعه والحبار (  بجهة محافظة القاهرة 38 الساقي - شياخه 

حوض الزهور

7 - محمد ماهر محمد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

3966 ورقم قيد  89298    مركز عام  عن توريدات هندسيه ومكتبيه مع الجهات الملزمه بنظام الخصم دون 

الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة القاهرة عقار 35 ش امتداد الخاء الستثماري كورنيش النيل - الرضي - 

شقه

8 - عبد الرحمن ومصطفي مدحت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

4011 ورقم قيد  89306    مركز عام  عن مطعم عمومي للماكولت ومشروبات وعرض مصنفات سمعيه 

وبصريه عن طريق الدش ) فيما عدا خدمات النترنت ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) بموجب موافقه 

امنيه رقم 503 لسنه 2021 (  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع 257 امام المركز الوليمبي - الرضي

9 - محمود خليل محمد وشركاؤه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

4043 ورقم قيد  89313    مركز عام  عن المقاولت العامة والستشارات الهندسية والتوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية )دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة عقار 22 شارع 

المحجر منشية المدبح - طرة الحجارة

10 - محمود شوقى عبد الهادى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    4249 ورقم قيد  89335    مركز عام  عن توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه ومقاولت عموميه 

وتوريد وتركيب وصيانه اجهزه التكييف ومستلزماته وتوريد وتركيب كاميرات مراقبه ومستلزماتها وانظمتها 

وانظمه الطفاء والنقل البرى ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت ( ) بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه ( ) موافقه امنيه 2052 لسنه 2022 (  بجهة محافظة القاهرة 21 ش 

الناصريه

11 - كريم تامر فؤاد و شركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4275 ورقم قيد  89337    مركز عام  عن استشارات هندسيه  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع يوسف كامل 

الجزيره الوسطي سابقا - شقه رقم 3 بالدور الول بعد الرضي - الزمالك
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12 - شركه الغرازي و شريكه شركة  رأس مالها 13,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4277 ورقم قيد  89339    مركز عام  عن تاجير ملعب و ساحات رياضيه  بجهة محافظة القاهرة 11 د 

تقسيم حي المعادي قطعه ارض فضاء

13 - على صابر على سيد وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4293 ورقم قيد  89344    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الحدايد واكسسوارات الموبيليا ولوازم الديكور 

والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 60 ش ابن منصور من ش حسن النور - محل

14 - شادى سيد عثمان وشركاه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

4294 ورقم قيد  89345    مركز عام  عن التسويق العقارى  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 23 ش عباد 

الرحمن 2 امام فيلت الكنده المقطم

15 - هابي توفيق وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4309 

ورقم قيد  89346    مركز عام  عن تجاره مواد التعبئه والتغليف والتوريدات العموميه  بجهة محافظة القاهرة 

محل رقم 7 بالعقار رقم 1 ش يوسف مصطفي من ش المنيل

16 - ايات شعبان عبد النبي وشركاها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    4312 ورقم قيد  89347    مركز عام  عن توريد مستلزمات طبيه دون الدويه  بجهة محافظة 

القاهرة 24 الموردي - المنيره

17 - حسن عبد الفتاح حسن وشركاه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    4342 ورقم قيد  89351    مركز عام  عن توريدات عموميه ) فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته 

( وبيع اسمنت  بجهة محافظة القاهرة ش ابراهيم عبد القادر ابراج المستقبل برج 4 شقه 1

18 - محمود السرجاني وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

4388 ورقم قيد  89358    مركز عام  عن تجاره مجوهرات ومصوغات وتصدير واستيراد فيما عدا الفقره 

36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 37 شارع عبد الخالق ثروت - الدور 

الثالث - حجره بالشقه رقم 14

19 - تامر صلح وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4396 

ورقم قيد  89362    مركز عام  عن توريدات معامل  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 61 ش زين العابدين - 

شقه رقم 1

20 - اسماء صلح محمد محمد وشركائها شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    4399 ورقم قيد  89363    مركز عام  عن تقليم الظافر والمانيكير  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

1 / 27 رقم 2 شارع 100 الشطر العاشر - زهراء المعادي - محل

21 - محمود مامون وشركاه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    4401 

ورقم قيد  89364    مركز عام  عن اداره المطاعم وتقديم خدمات المطاعم  بجهة محافظة القاهرة بلوك 128 

مساكن القاهره - المقطم - شقه 1

22 - احمد مصطفي فاوي وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

4441 ورقم قيد  89368    مركز عام  عن المقاولت العموميه  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2112 

شارع ابن الرقم - مكتب

23 - سيد شلقامي عبدا وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

4449 ورقم قيد  89370    مركز عام  عن توريد المستلزمات الطبيه والمعمليه والجهزه الطبيه والكيماويات 

المعمليه - والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله ودون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والدعايه والعلن 

والطباعه والحبار والنترنت (  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش الشيخ علي يوسف - الدور الثاني - شقه 

رقم 3

24 - احمد شريف وشريكه احمد علي شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    4524 ورقم قيد  89394    مركز عام  عن مقاولت عامه وتشطيبات واعمال الحفر والردم وتمهيد 

الطرق والممرات وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها ومواد 

الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت (  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع زيدان من شارع مصر حلوان 

الزراعي بجوار سنترال المعادي - الدور 14 شقه 47
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25 - مصطفي احمد طه احمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    4528 ورقم قيد  89398    مركز عام  عن التشطيبات والديكورات والتسويق العقاري  بجهة محافظة 

القاهرة برج دله شقه 2 بالدور 34 برج دله المعادي

26 - رضوي حفظي احمد زايد وشريكيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    4575 ورقم قيد  89405    مركز عام  عن تجاره وتوزيع مستلزمات طبيه - فيما عدا الدويه  بجهة 

محافظة القاهرة 2 حاره عبد الرازق الحوض المرصود - شقه 1

27 - باسم رمضان عبد الناصر وشريكيه شركة  رأس مالها 210,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    4633 ورقم قيد  89411    مركز عام  عن تصنيع وجلي الرخام والجرانيت  بجهة محافظة القاهرة 

D / 588 المنطقه الصناعيهه طره شق الثعبان - مدخل الشيماء - طره المعادي

28 - ورثه عزمي نخله عبدا . جرجس عزمي نخله عبدا وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   29-05-2022 برقم ايداع    4642 ورقم قيد  89412    مركز عام  عن صيانه السيارات  بجهة 

محافظة القاهرة مركز شباب عين الصيره - محل رقم 7 و 8

29 - محمد محمود عبد الفتاح سلمه وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    4674 ورقم قيد  89416    مركز عام  عن التوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والنترنت (  بجهة محافظة القاهرة 44 / 46 شارع 

السبتيه

30 - سامح عبد الفتاح محمد وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    4695 ورقم قيد  89420    مركز عام  عن تقديم السندوتشات بنظام التيك اواي  بجهة محافظة 

القاهرة 61 شارع الفلكي باب اللوق

31 - هشام سيد علي وشركاه شركة  رأس مالها 27,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

4810 ورقم قيد  89431    مركز عام  عن تجاره جميع اصناف العطاره والزيوت والبخور  بجهة محافظة 

القاهرة المحل رقم 3 بالعقار الكائن علي القطعه رقم 117 بالهضبه العليا - المقطم

32 - مدبغه جلود حسين عبد الحافظ ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    4858 ورقم قيد  89444    مركز عام  عن دباغه وتجاره الجلود والتصدير 

والستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجوعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 76 حاليا ش 

الفسطاط مدابغ مصر القديمه 74 سابقا - شقه
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فروع الشركات

1 - وليد عادل حجازى وشركاه   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    3791 ورقم قيد   69483   فرعى  

عن نعديل النشاط ليصبح القيام  بجميع اعمال المقاولت المتكاملة والتخصصية وتوريد مستلزمات البناء  ومهمات 

السباكة والمهمات الكهربائية اداره   مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزه واعمال المحاجرفيما عدا الرمل والزلط  

بجهة محافظة القاهرة مجاوره 4 بلوك 58 أ - الدور الثالث - التجمع الول

2 - شركة النيل للمشروعات والتجاره   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    3825 ورقم قيد   3018   

فرعى  عن العمل فى مجالت التجارة والتوزيع والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه فى  كافة المجالت 

السلع الغذائيه عيرها من المواد الخام واللت واله التجهيزات  والمعدات والموتورات وقطع لغيار ووسائل النقل 

المختلفه ويجوز للشركه ان تكون  لها مصلحه تشترك باى وجه من الوجوة مع الهيئات التى تزاول اعمال شبيه 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق اغرضها فى مصر او فى الخارج ولها ان تندمج فى الهيئات السالفه او 

تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه العمل فى مجالت التجارة والتوزيع والستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجاريه فى  كافة المجالت السلع الغذائيه عيرها من المواد الخام واللت واله التجهيزات  

والمعدات والموتورات وقطع لغيار ووسائل النقل المختلفه ويجوز للشركه ان تكون  لها مصلحه تشترك باى وجه 

من الوجوة مع الهيئات التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق اغرضها فى مصر او فى 

الخارج ولها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  

بجهة محافظة القاهرة المحل رقم )LL-16 ( بالدور )-10.50 ( بالمركز التجاري ارابيل بلزا

3 - شركة محمد خليل على صبرى وشريكه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3931 ورقم قيد   

20685   فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح فقرة )ا ( سياحة عامة طبقالحكام المادة الثانية من القانون 

118 لسنة 1983 ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 15 ميدان التحرير - الدور السادس شقه 24

4 - هشام محمد رضا حسن محمد عبدالعال وشركاه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    3916 ورقم قيد   

42409   فرعى  عن طباعة ) موافقه امنيه رقم 14 لسنه 2022 (  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2علي يسار 

المدخل بالعماره رقم 1 شارع اسامه وهدان خلف مركز التدريب برج وهدان

5 - على عزالدين على على حسن وشريكيه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    3976 ورقم قيد   

79530   فرعى  عن سياحة عامة فقرة )أ(0  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالدور الرضي - بالعقار رقم 

11 مريت باشا - قسم قصر النيل

6 - محمود فؤاد احمد وشركاه   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4435 ورقم قيد   89367   فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح مقاولت عموميه وتوريدات والستثمار والتطوير العقارى  بجهة محافظة الجيزة الشوبك 

الشرقى

7 - محمود فؤاد احمد وشركاه   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4435 ورقم قيد   89367   فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح مقاولت عموميه وتوريدات والستثمار والتطوير العقارى  بجهة محافظة القاهرة 25 

اشجار دارنا زهراء المعادى

8 - الفؤاد للستثمار والتطوير العقارى والمقاولت العمومية   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4435 

ورقم قيد   89367   فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح مقاولت عموميه وتوريدات والستثمار والتطوير العقارى  

بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

9 - الفؤاد للستثمار والتطوير العقارى والمقاولت العمومية   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4435 

ورقم قيد   89367   فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح مقاولت عموميه وتوريدات والستثمار والتطوير العقارى  

بجهة محافظة القاهرة 25 اشجار دارنا زهراء المعادى

10 - شركه احمد محمد مرجان وشركاه   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4451 ورقم قيد   89371   

فرعى  عن تشغيل وتصنيع الذهب  بجهة محافظة الغربية 1 شارع التأمينات - قطور -- ملك / احمد العرابي احمد 

الفرت

11 - شركه احمد محمد مرجان وشركاه   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4451 ورقم قيد   89371   

فرعى  عن تشغيل وتصنيع الذهب  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 21 حاره الصالحيه -- بالدور الرابع
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12 - الهدى لتجاره الذهب والمجوهرات   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4451 ورقم قيد   89371   

فرعى  عن تشغيل وتصنيع الذهب  بجهة محافظة الغربية 1 شارع التأمينات - قطور -- ملك / احمد العرابي احمد 

الفرت

13 - الهدى لتجاره الذهب والمجوهرات   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4451 ورقم قيد   89371   

فرعى  عن تشغيل وتصنيع الذهب  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 21 حاره الصالحيه -- بالدور الرابع

14 - شركة محمد محمود احمد الصبرى وشركاه   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4472 ورقم قيد   

89378   فرعى  عن مكتب استيراد و تصدير فيما عدا المجموعه 19 و الفقرة 36 من المجموعه 6 و تجارة و 

توزيع مستلزمات طب السنان  بجهة محافظة الدقهلية شقة رقم 1 الدور الرابع برج النبوى نهاية شارع الجيش 

خلف مستشفى التامين الصحى بملك / سامى سعد النبوى

15 - شركة محمد محمود احمد الصبرى وشركاه   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4472 ورقم قيد   

89378   فرعى  عن مكتب استيراد و تصدير فيما عدا المجموعه 19 و الفقرة 36 من المجموعه 6 و تجارة و 

توزيع مستلزمات طب السنان  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع فهمى متفرع شارع الرشيدى - المنيره

16 - شركه بيك ميديكال Peak medical   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4472 ورقم قيد   

89378   فرعى  عن مكتب استيراد و تصدير فيما عدا المجموعه 19 و الفقرة 36 من المجموعه 6 و تجارة و 

توزيع مستلزمات طب السنان  بجهة محافظة الدقهلية شقة رقم 1 الدور الرابع برج النبوى نهاية شارع الجيش 

خلف مستشفى التامين الصحى بملك / سامى سعد النبوى

17 - شركه بيك ميديكال Peak medical   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4472 ورقم قيد   

89378   فرعى  عن مكتب استيراد و تصدير فيما عدا المجموعه 19 و الفقرة 36 من المجموعه 6 و تجارة و 

توزيع مستلزمات طب السنان  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع فهمى متفرع شارع الرشيدى - المنيره

18 - موريس تاضروس وشركاه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    4686 ورقم قيد   30786   فرعى  

عن اضافة نشاط/التوريدات  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع الماظه - من شارع الثوره - شقه رقم 3 - قسم مصر 

الجديده
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 محو - شطب

1 - قرشى عيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   39279 قيد فى 10-05-2000 برقم ايداع  2488 وفى تاريخ  

08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

2 - مرفت منير سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65982 قيد فى 12-01-2015 برقم ايداع  188 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره و بذلك يمحي القيد من السجل التجاري

3 - شيماء عطيه عبدا متولي ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم   88285 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

9191 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

4 - جورج الياس طازا  تاجر فرد سبق قيده برقم   3348 قيد فى 15-07-1985 برقم ايداع  1243 وفى تاريخ  

11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره و بذلك يمحي القيد من السجل التجاري

5 - ولء سيد محمد السيد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   68516 قيد فى 18-01-2016 برقم ايداع  448 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

6 - محمد عبدالحميد فهمى عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   83337 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع  

4644 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

7 - جيهان فتحي عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   52966 قيد فى 09-03-2006 برقم ايداع  1352 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل التجارى

8 - بهجت صلح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74743 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع  5195 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

9 - محمد مختار عبد الحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82300 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع  

1283 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

10 - منال فكرى امين الصرفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86416 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  3067 

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

11 - سوريا محمود سيد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27970 قيد فى 16-06-1996 برقم ايداع  

2688 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

12 - محمد سلمة ابراهيم منصور عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   68921 قيد فى 17-02-2016 برقم 

ايداع  1350 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري

13 - اسماعيل محمد مرسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   77798 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع  1388 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

14 - على سعد عبدالخالق غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   85959 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع  36 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

15 - مايكل عادل خليل فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   88387 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  9670 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

16 - محمد موسى محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   77824 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع  1462 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

17 - محمود عفيفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7898 قيد فى 13-04-1987 برقم ايداع  1078 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
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18 - حمدى احمد ابراهيم حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8229 قيد فى 26-05-1987 برقم ايداع  1500 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

19 - حامد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20003 قيد فى 14-12-1992 برقم ايداع  4238 وفى تاريخ  

22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

20 - جميل احمد جميل سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   54310 قيد فى 30-07-2006 برقم ايداع  

4937 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

21 - محمد يوسف محمد رحال  تاجر فرد سبق قيده برقم   78861 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  4119 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

22 - محاسن حسنين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83683 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع  6118 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

23 - حمدان عبد العزيز عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   87961 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

7853 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

24 - بهاء محمود علي فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   87962 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  77854 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

25 - سعاد محمد عبد الحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74265 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع  

3899 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

26 - احمد علء الدين محمد لطفى التلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75528 قيد فى 27-08-2017 برقم 

ايداع  7596 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

27 - مينا جورج عوض رمله  تاجر فرد سبق قيده برقم   84660 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  1597 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

28 - مدحت عباس حلمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   42728 قيد فى 22-10-2001 برقم ايداع  4939 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب الوفاه تم محو القيد من السجل التجارى

29 - عمرو محمود محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   48064 قيد فى 26-04-2004 برقم ايداع  

2096 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل االتجارى

30 - وائل موريس فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49944 قيد فى 05-02-2005 برقم ايداع  605 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى

31 - ايهاب سعيد عبد السميع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66840 قيد فى 27-08-2015 برقم ايداع  

3431 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

32 - يحيي ابو العل عبد الحميد الجنزوري  تاجر فرد سبق قيده برقم   80391 قيد فى 17-09-2018 برقم 

ايداع  7885 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

33 - عدلى احمد عيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   27544 قيد فى 17-10-1999 برقم ايداع  5871 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

34 - سيد محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57011 قيد فى 25-07-2007 برقم ايداع  3906 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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35 - عزمى نخله عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   86070 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  404 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

36 - كريم محمد سالم محمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88884 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  

2270 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

37 - كريم صالح علي هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   52003 قيد فى 29-10-2005 برقم ايداع  5992 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

38 - محمد عبدالسلم احمد عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   80289 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع  

7648 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

39 - سليمان احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14706 قيد فى 27-05-1990 برقم ايداع  1431 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب وفاه التاجر واستلم ورثه كافه حقوقهم تم محو القيد من 

السجل التجارى

40 - عبدالرازق احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24250 قيد فى 06-11-1994 برقم ايداع  4333 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

41 - ايهاب كمال محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33093 قيد فى 02-03-1998 برقم ايداع  1095 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لتر ك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

42 - حسام علي عبد المنعم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   53407 قيد فى 03-05-2006 برقم ايداع  2590 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

43 - رابح احمد خليفه خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   74256 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع  3883 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

44 - كريم هشام حسين محمد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   86927 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع  

3687 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

45 - عمر اسعد ابراهيم احمد تعيلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   87155 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع  

4766 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

46 - احمد محمد محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29260 قيد فى 26-11-1996 برقم ايداع  5822 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وبهذا يمحى القيد من السجل 

التجارى

47 - اشرف عبد العال زكى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70417 قيد فى 30-05-2016 برقم ايداع  

4708 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم ترك التجارة وبهذا يمحى القيد من السجل 

التجارى

48 - ساره حسين عبد ا سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   82533 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع  1886 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى
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رأس المال

1 - محمد عبد ا عبد الحكيم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   73016 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع   

686 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - شيماء سمير المتولى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   82109 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع   809 

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

3 - عبدالناصر جمعه محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   79986 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع   6955 

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

4 - عمرو محمد الغريب عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   66304 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع   

1474 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - حازم فتحي مغاوري مصيلحي تاجر فرد سبق قيده برقم   71537 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع   

7438 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  8,000,000.000

6 - محمود صلح محمد عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   80772 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع   

8836 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

7 - طارق محمود حسن امام تاجر فرد سبق قيده برقم   79377 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع   5327 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

8 - احمد محمد امين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   39348 قيد فى 16-05-2000 برقم ايداع   2657 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

9 - كمال انور توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   60732 قيد فى 03-01-2011 برقم ايداع   29 فى تاريخ  

18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

10 - محمد كمال احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   70667 قيد فى 22-06-2016 برقم ايداع   5287 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

11 - عادل فايز فريد غلنيس تاجر فرد سبق قيده برقم   73743 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع   2552 فى 

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

12 - مديحة خضر عبدالباسط مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   75903 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع   

8604 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - محمود كارم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   88839 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع   2033 

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

14 - خليفه محمد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   73758 قيد فى 27-03-2017 برقم ايداع   2612 

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

15 - فؤاد فتح ا عبدالمجيد محمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   76558 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع   

10364 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

16 - فادي نجيب سعيد عدلي نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم   86714 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع   

2530 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - خزام الهادى محمد على خزام تاجر فرد سبق قيده برقم   75547 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع   

7654 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - مينا فكري يوسف جندي تاجر فرد سبق قيده برقم   88624 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع   727 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - محمد محمود طه تاجر فرد سبق قيده برقم   53367 قيد فى 26-04-2006 برقم ايداع   2472 فى تاريخ  

29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - وليد محمد ابراهيم محمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   72146 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع   

9050 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

21 - ناجى زكرى ماهر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   62456 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع   1490 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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22 - احمد يوسف سيد عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم   68092 قيد فى 15-12-2015 برقم ايداع   6188 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - خزام الهادى محمد على خزام تاجر فرد سبق قيده برقم   75547 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع   

7654 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

24 - محمد رضا جوده فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   75996 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع   8877 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

25 - صيدلية د سلم عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   86029 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع   255 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

26 - تصحيح السم التجارى ليصبح  وليد عمر عبدالجواد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   50682 قيد فى 

14-05-2005 برقم ايداع   2562 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

6,000,000.000

27 - صموائيل فوزي عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   80105 قيد فى 26-08-2018 برقم ايداع   7198 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمد رجائى عبد العزيز القماح تاجر فرد سبق قيده برقم    69153 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع    

1888 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح \ وحدة رقم 

142 بالعقار رقم 7 شارع وهدان

2 - نجلء عبدالجواد هاشم عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    69438 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع    

2519 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مجاوره 4 بلوك 58 أ الدور 

الثالث - التجمع الول

3 - عمرو محمد احمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم    72909 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    444 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 9623 شارع 33 

الهضبه الوسطي - المقطم

4 - هبه اداريس حافظ ابو حمديه تاجر فرد سبق قيده برقم    76376 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع    

9807 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 8138 

المعراج السفلي البساتين

5 - ثناء رمضان ابو بكر عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    86881 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

3529 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح \ 1 ش 

عبده نصر ا بين المزارع

6 - مصطفي علي بنهاوي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    76198 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    9355 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية سكه عيده ابو الغيط - القناطر الخيريه - 

القليوبيه - براس مال الف جنيها - بنشاط ورشه تشغيل معادن

7 - رانيا تهامي مهدي غيضان تاجر فرد سبق قيده برقم    81361 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

10292 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 54 شارع النادى

8 - رحمه جمال بهجت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84846 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    2570 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ق174 شارع البنفسج 12 التجمع الول

9 - اسلم عادل عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    56497 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    1587 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 12 مكتب 44 

الدور الرابع ابراج البافاريه المرشدي

10 - نبيل صديق محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    37001 قيد فى 12-07-1999 برقم ايداع    3862 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعه رقم 3 بلوك 1 / أ المجاوره الثامنه 

مدينه الفسطاط الجديده

11 - احمد حسن خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    69228 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع    2042 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 50 شارع العرب 

البساتين المعادي

12 - حازم فتحي مغاوري مصيلحي تاجر فرد سبق قيده برقم    71537 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع    

7438 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 ج / 4 

تقسيم اللسلكى - المعادى الجديده

13 - محمدالسيد احمد السيد التركى تاجر فرد سبق قيده برقم    81403 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع    

10400 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 28 ص 

مجاوره 1 مدينه الفسطاط

14 - تعديل السم التجارى ليصبح  اشرف للتصالت تاجر فرد سبق قيده برقم    48056 قيد فى 

24-04-2004 برقم ايداع    2069 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33 

شركه  النصر التجمع الثالث القطاميه - قسم اول القاهره الجديده
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15 - صالح محمد عدلى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    74962 قيد فى 16-07-2017 برقم ايداع    

5812 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 شارع الشماشرجي - الخليفه - 

شقه رقم 1 - براس مال) 10000 (عشره الف جنيه ونشاط ورشه تصنيع ملبس دون الزي العسكري 

ومستلزماته

16 - على عباس على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    40783 قيد فى 20-12-2000 برقم ايداع    6490 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 

39 شارع عبد اللطيف عمارة من شارع الفيوم

17 - الهام ابو ادريس محمد اللق تاجر فرد سبق قيده برقم    66866 قيد فى 02-09-2015 برقم ايداع    

3547 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان المحل الرئيسي 

الخر ليصبح / ارض قطعه 200 بلوك صناعات صغيره ب ج العبور

18 - سامح ثابت بحيره سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    72480 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    9955 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع بالمنطقة 21 بلوك 13024 المنطقة 

الصناعية الولى

19 - تامر بيومى صالح بيومى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    84479 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    

554 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 23 السقايين - قسم عابدين

20 - محمد صبحي عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89155 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

3382 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 16 ش عباس صالح - ارض 

الشركة

21 - زينب محمد محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    77350 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    382 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 1 بالدور 

الرضى بالعقار رقم 21ب/3 تقسيم اللسلكى المعادى الجديدة

22 - اسامة محمد حسن محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    79576 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع    

5879 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9299 الحي الثامن الهضبه 

الوسطي

23 - محمد عبدالحى محمد محمد السبع تاجر فرد سبق قيده برقم    84340 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع    

8952 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقه 203 

الدور الثانى عقار 15 م / 87 ش الخمسين زهراء المعادى

24 - عادل فايز فريد غلنيس تاجر فرد سبق قيده برقم    73743 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    2552 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 6 أ شارع 

ميخائيل شرقاوي - الزرايب

25 - اشرف خضر عثمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    74364 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    

4147 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 417 ش بورسعيد 

سنتر دبى محل رقم 1

26 - زينب حسن مصلح حافظ حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    78444 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع    

2945 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 9 بلوك 

38 محل بالبدروم الشطر السابع زهراء المعادي

27 - تعديل السم التجاري ليصبح/ عدلي احمد عيد علي حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    27544 قيد فى 

07-04-1996 برقم ايداع    1585 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الرئيسي الخر / 15 ش الداره كوتسيكا بنشاط ورشه ملبس جاهزه

28 - عدلى احمد عيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    27544 قيد فى 17-10-1999 برقم ايداع    5871 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسي الخر / 15 ش الداره 

كوتسيكا بنشاط ورشه ملبس جاهزه

29 - مجدي محمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    45728 قيد فى 14-04-2003 برقم ايداع    

1749 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة b1 -120 اركان 2 محور كريزي 

ووتر مدخل زايد 2 - م6 ك - السادس من اكتوبر
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30 - محمد شوقى سالم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    76319 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع    9679 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 9361 الهضبه الوسطي المقطم

31 - رجب شوقى توفيق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    56701 قيد فى 08-05-2007 برقم ايداع    2446 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحده 1 ق 2 أ الخمائل الشيخ زايد قسم 

اول 6 اكتوبر

32 - فكري عبد الملك صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    1951 قيد فى 18-10-1984 برقم ايداع    1526 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 شارع جلل حسن ابو جبل من عبد 

الحميد مكي - قسم البساتين

33 - محمد شوقى سالم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    76319 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع    9679 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 102 المجاوره الثانيه الفسطاط الجديده

34 - محمود عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    85038 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

3416 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالدور الرضي بالعقار رقم 7 ميدان السلخانه

35 - نعمت محمد فتحي شرف تاجر فرد سبق قيده برقم    88215 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    8937 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 شارع خضر ارض يعقوب
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النشاط

1 - محمد عبد ا عبد الحكيم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  73016 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع    

686وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط \ تصنيع يفط العلنات

2 - حنان محمد حامد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  75816 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    8385

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اداره مطاعم

3 - معتز بال رمضان محمد محمود مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  85970 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    

75وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  / التصدير

4 - مصطفى محمد عبد السلم الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  87716 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    

6901وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع وصيانه البوابات اللكترونيه 

واجهزه الكس راي واجهزه اللسلكي الي النشاط الصلي / بيع اجهزه الطفاء وانذار الحريق وكما هو وارد 

بالصوره طرفكم) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت ( بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه )بموجب موافقه امنيه رقم 478 لسنه 2021 (

5 - مدحت عبدالفتاح محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  67028 قيد فى 16-09-2015 برقم ايداع    

3873وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد كاميرات المراقبة واجهزة 

النذار وساعات الحضور والنصراف ) فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت ( موافقة امنية رقم 491 لسنة 2021

6 - محمد جمعه عبداللطيف عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  67953 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع    

5902وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اللنشاءات و استكمال و 

تشطيب المبائي

7 - اسلم رضوان عبد ا سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74234 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    3840

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت عموميه

8 - محمد صبحي عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89155 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

3382وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صيانة منشأت ومبانى

9 - عادل فايز فريد غلنيس تاجر فرد سبق قيده برقم  73743 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    2552وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تخريز وتكسير البلستيك

10 - اشرف شعبان جمعع عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم  87187 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

4873وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت

11 - محمد محمود طه تاجر فرد سبق قيده برقم  53367 قيد فى 26-04-2006 برقم ايداع    2472وفى تاريخ  

24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت عموميه

12 - محمد غزال حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73993 قيد فى 16-04-2017 برقم ايداع    3267

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد صابون ومطهرات وتلميع وعطور 

ومستحضرات تجميل

13 - عماد حسن سليمان الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  77654 قيد فى 01-02-2018 برقم ايداع    

10391وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    حذف نشاط توريدات عمومية    حذف نشاط 

التطوير العقارى

14 - سميره محسن عبد الحليم امين تاجر فرد سبق قيده برقم  87587 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

6475وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها - الي النشاط الصلي / توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه 

واصدا الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والكاميرات اللسلكيه ( بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه ) بموجب موافقه امنيه رقم 548 لسنه 2021 (

15 - احمد السيد جاب ا عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  73515 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع    

1863وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره معسل ومستلزمات 

مقاهى والشيش
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16 - حسين عبدالرحمن حماد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  68529 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع    

477وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه ) فيما عدا 

توريد العماله وتوريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت (

17 - مروة حسن مصطفي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  81220 قيد فى 22-11-2018 برقم ايداع    9923

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصدير والستيراد ) فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 (

18 - وليد محمد ابراهيم محمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  72146 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع    

9050وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ) بموجب موافقه امنيه رقم 18 لسنه 2022 (

19 - ايمن محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88359 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    9541وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره مصوغات) بعد الحصول علي الموافقات 

اللزمه من مصلحه الدمغه والموازين التابعه لمصلحه التموين والتجاره الداخليه (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83307 وتم ايداعه بتاريخ   

25-06-2019  برقم ايداع 4,505.000 الى : اضافه السمه التجاريه / السلم للنظمه ومعالجه المياه

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87804 وتم ايداعه بتاريخ   

15-09-2021  برقم ايداع 7,266.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح \ الوليد للملبس الوروبية

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82835 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2019  برقم ايداع 2,761.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / راديو شمس ميدكال

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88631 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2022  برقم ايداع 811.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مركز اندريا سكان للشعه

5 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85970 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2021  برقم ايداع 75.000 الى : تعديل السمه التجاريه / افندينا للستيراد والتصدير

6 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89080 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2022  برقم ايداع 3,086.000 الى : لتصبح / aquarium اكواريوم

7 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89080 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2022  برقم ايداع 3,086.000 الى :  aquarium مؤسسة اكواريوم

8 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73743 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2017  برقم ايداع 2,552.000 الى : الغاء السمه التجاريه

9 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88839 وتم ايداعه بتاريخ   

07-03-2022  برقم ايداع 2,033.000 الى : اضافه السمه التجاريه  الريحانه

10 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78444 وتم ايداعه 

plush salon بتاريخ   26-03-2018  برقم ايداع 2,945.000 الى : تعديل لتصبح بلش صالون

11 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   89270 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2022  برقم ايداع 3,833.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح .. المصري للتجاره والمقاولت

12 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89270 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-05-2022  برقم ايداع 3,833.000 الى : الغاء السمه التجاريه

13 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79354 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2018  برقم ايداع 5,282.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح السندباد

14 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68529 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2016  برقم ايداع 477.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح .. مؤسسه المل للتوريدات

15 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79572 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-07-2018  برقم ايداع 5,869.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح بيور تون

16 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89276 وتم ايداعه 

prohome  بتاريخ   10-05-2022  برقم ايداع 3,865.000 الى : بروهوم

17 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89397 وتم ايداعه 

SCARLETT  بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 4,527.000 الى : اضافه سمه تجاريه  سكارليت بيوتي

BEAUTY

18 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73488 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2017  برقم ايداع 1,810.000 الى : تعديل السمه التجاريه الشيت للمقاولت العامه 

والتوريدات

19 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88359 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2021  برقم ايداع 9,541.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي مجوهرات التبارك

20 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89120 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-04-2022  برقم ايداع 3,223.000 الى : اضافه السمه التجاريه  جلوبال للتوريدات
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الشخاص

1 - ايمان ماهر محمد حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   36716 وتم ايداعه بتاريخ  12-06-1999 برقم 

ايداع    3196تم التأشير فى تاريخ   12-06-1999   بــ  

2 - احمد حسانين جاد الرب على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   70770 وتم ايداعه بتاريخ  2016-07-04 

برقم ايداع    5516تم التأشير فى تاريخ   04-07-2016   بــ  الغاء الوكيل المفوض

3 - هاني فريد يسطس ميخائيل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   52416 وتم ايداعه بتاريخ  2005-12-26 

برقم ايداع    7100تم التأشير فى تاريخ   10-01-2018   بــ  

4 - محمد احمد على حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   89449 وتم ايداعه بتاريخ  31-05-2022 برقم 

ايداع    4867تم التأشير فى تاريخ   31-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - محمد اسماعيل ابراهيم وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    58860 قيدت فى 12-05-2009 برقم ايداع   

2423 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

2 - مقار باشا جورج عبدالسيد ساويرس وجورج فائق معوض عبدالملك   شركة سبق قيدها برقم    63211 

قيدت فى 14-10-2012 برقم ايداع   5068 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

3 - مايكل جورج عبد السيد ساويرس ومقار باشا جورج عبد السيد ساويرس   شركة سبق قيدها برقم    67251 

قيدت فى 12-10-2015 برقم ايداع   4380 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ 

الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه تم محو القيد من السجل التجارى

4 - ورثه المرحوم سعد عبدا عبدالرحمن - شركه كوافير سعد للسيدات   شركة سبق قيدها برقم    55741 

قيدت فى 07-12-2006 برقم ايداع   8086 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجارى

5 - محمد مصباح عبد الفتاح الصفطاوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    69780 قيدت فى 2016-04-12 

برقم ايداع   3274 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسح الشركة نهائيا واستلم كل 

شريك كافة حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

6 - فارس غبر ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    82549 قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع   

1944 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة 

حقوقه ومستحقاتة وبذلك يمحي القيد من السجل التجارى

7 - عماد فاروق حسين فرج وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    84004 قيدت فى 05-11-2019 برقم ايداع   

7504 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

8 - الشركه القابضه العالميه للستثمار والتنميه   شركة سبق قيدها برقم    33905 قيدت فى 1998-06-11 

برقم ايداع   3026 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمده سنه 

كامله وتعيين السيد / حسام محمد محمد عبود مصفيا للشركه

9 - طارق محمد نبيه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    54977 قيدت فى 02-10-2006 برقم ايداع   

6434 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

10 - ابراهيم عبد السميع وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    50017 قيدت فى 14-02-2005 برقم ايداع   

804 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

11 - تعديل اسم الشركه ليصبح  شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    57472 

قيدت فى 27-02-2014 برقم ايداع   1009 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

للغاء الفرع

12 - شركة بنس   شركة سبق قيدها برقم    57472 قيدت فى 27-02-2014 برقم ايداع   1009 وفى تاريخ  

16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

13 - شركة المنصور القابضة للستثمارات المالية ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    64558 قيدت فى 

05-02-2014 برقم ايداع   610 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه لمده 36 شهرا تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى وتعيين رامى نبيل هارون مصفى للشركه

14 - عصمت صادق عبدالعزيز و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    84897 قيدت فى 18-06-2020 برقم 

ايداع   2764 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك 

كافه حقوقه ومستحقاته  وبذلك يمحي القيد من السجل التجري
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15 - طارق عبدالسلم وشريكته شركه ابتلج للتجارة وتجهيز المحلت   شركة سبق قيدها برقم    35571 

قيدت فى 25-01-1999 برقم ايداع   281 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

16 - تعيل اسم الشركه ليصبح شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    57472 قيدت 

فى 15-06-2008 برقم ايداع   2967 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للغاء 

الفرع

17 - بنس   شركة سبق قيدها برقم    57472 قيدت فى 20-12-2010 برقم ايداع   6449 وفى تاريخ  

17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للغاء الفرع

18 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    57472 

قيدت فى 20-12-2010 برقم ايداع   6449 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو 

للغاء الفرع

19 - بنس للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع   6359 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للغاء الفرع

20 - بنس للتوكيلت التجارية 0   شركة سبق قيدها برقم    57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع   

6356 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للغاء الفرع

21 - بنس للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع   6357 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للغاء الفرع

22 - بنس للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع   6358 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للغاء الفرع

23 - اكرم على عبدالباقى وعلى هشام على   شركة سبق قيدها برقم    83950 قيدت فى 28-10-2019 برقم 

ايداع   7269 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

24 - د احمد فتوح عبدالهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    11409 قيدت فى 28-10-2014 برقم ايداع   

4857 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

25 - المروه للتجهيزات الطبيه والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    11409 قيدت فى 28-10-2014 برقم 

ايداع   4857 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

26 - اتش اس بي سي سيكيوريتيز ايجيبت HSBC SECURITIES EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    

32057 قيدت فى 30-10-1997 برقم ايداع   5847 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين / كريم حسن محمد محمد - مصفى للشركة وتحديد مده التصفية 36 شهر من 

تاريخ التأشير فى السجل التجارى

27 - اشرف البغدادى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    51173 قيدت فى 16-07-2005 برقم ايداع   3918 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه تم 

محو القيد من السجل التجارى

28 - محمد مراد مصطفى سلطان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    81292 قيدت فى 27-11-2018 برقم 

ايداع   10106 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه تم محو القيد من السجل التجارى

29 - محمود سيد فاهم سيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    84154 قيدت فى 27-11-2019 برقم ايداع   

8115 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

30 - شركة النيل للعلف والدواجن   شركة سبق قيدها برقم    2772 قيدت فى 20-03-1985 برقم ايداع   

568 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد / 

عبدالعزيز عزت عبدالرحمن اغا - مصفي للشركه وتكون مده التصفيه لمده عام قابله للتجديد
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31 - شركه جبل الزيت للبترول ) بترو زيت (   شركة سبق قيدها برقم    27092 قيدت فى 1996-01-18 

برقم ايداع   303 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب خطاب الهيئه العامه للبترول 

لشركه جبل الزيت للبترول )بترو زيت ( بتاريخ 11 / 5 / 2022 والمعتمد من مدير البترول تم محو الشركه 

وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

32 - شركة الخلود للصرافة ش م م   شركة سبق قيدها برقم    59511 قيدت فى 03-11-2013 برقم ايداع   

6235 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

33 - عمرو ابو سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    71282 قيدت فى 24-08-2016 برقم ايداع   

6826 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

تم محو القيد من السجل التجارى

34 - مايكل فيكتور صديق وشريكته 0   شركة سبق قيدها برقم    79088 قيدت فى 22-05-2018 برقم ايداع   

4652 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

35 - عفاف المسيرى و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    15813 قيدت فى 02-12-1990 برقم ايداع   

3456 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

36 - وفاء حسن محمود وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    28898 قيدت فى 20-10-1996 برقم ايداع   

4997 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

37 - عادل عبدالملك وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    82062 قيدت فى 23-01-2019 برقم ايداع   689 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

38 - عمرو عاطف جمعه على وابراهيم فتحى ابراهيم خلف   شركة سبق قيدها برقم    83816 قيدت فى 

01-10-2019 برقم ايداع   6610 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا 

واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

39 - سيد هشام و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    85500 قيدت فى 27-10-2020 برقم ايداع   5841 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته 

وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

40 - علء السيد حسن حجازى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    61876 قيدت فى 01-11-2011 برقم ايداع   

5239 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

41 - امير محمد انور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    80751 قيدت فى 16-10-2018 برقم ايداع   

8782 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
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رأس المال

1 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح \ محمد سعيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     43344 قيدت فى 

16-02-2002 برقم ايداع    774وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

2 - هانى احمد حسنين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     85852 قيدت فى 17-12-2020 برقم ايداع    7377

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - ناهد حامد عبدالقادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18472 قيدت فى 12-03-1992 برقم ايداع    953

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

4 - تعديل السم التجاري / ايهاب حلمي الياس وشريكاتيه شركة سبق قيدها برقم     85773 قيدت فى 

07-12-2020 برقم ايداع    7033وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

5 - اصبح  الشركة الهلية للتجارة والمقاولت عبد الكريم محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15974 

قيدت فى 26-12-1990 برقم ايداع    3775وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

6 - تعديل السم التجاري ليصبح   نبيه محمد عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     45543 قيدت فى 

15-03-2003 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000.000

7 - تعديل السم التجاري ليصبح  سعيد السيد محمد هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63960 قيدت فى 

09-06-2013 برقم ايداع    2810وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000.000

8 - اصبح  سماح نبيل مصيلحى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     15833 قيدت فى 04-12-1990 برقم 

ايداع    3483وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,500.000

9 - تعديل السم التجاري ليصبح .. عادل ملك غبر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     36097 قيدت فى 

03-04-1999 برقم ايداع    1675وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

20,000.000

10 - ايمن محمد السيد عامر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     88665 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    

1102وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

11 - تعديل السم التجاري ليصبح احمد وائل عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     66954 قيدت فى 

09-09-2015 برقم ايداع    3711وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

40,176.000

12 - تعديل السم التجارى ليصبح جمال عبد العظيم احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     71900 قيدت 

فى 23-10-2016 برقم ايداع    8376وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

105,000.000

13 - تعديل السم التجاري ليصبح شرين وصافيناز السرجاني وشريكتهما مع بقاء السمه التجاريه ) جواهرجرية ( 

شركة سبق قيدها برقم     20326 قيدت فى 28-01-1993 برقم ايداع    387وفى تاريخ  31-05-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - اسماعيل عبدالفتاح واسلم حلمى شركة سبق قيدها برقم     66719 قيدت فى 05-07-2015 برقم ايداع    

2710وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح \ شقة رقم 2 

بالدور الول فوق الرضى بالناحية البحرية عقار رقم  12 ب شارع نوبار

2 - وليد عادل حجازى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     69483 قيدت فى 22-03-2016 برقم ايداع    

2614وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مجاوره 4 بلوك 58 أ - الدور 

الثالث - التجمع الول

3 - اشرف سعد شحاته خليل وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     84659 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    

1595وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 6 \ د \ أ 

تقسيم اللسلكى

4 - احمد رمضان محمد سعد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     87186 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع    

4872وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح \ 

الشقة رقم 3 بالدور الثانى بالعقار رقم 9 ز \ 4 شارع سيد داوود _ تقسيم اللسلكى

5 - شركة النيل للمشروعات والتجاره شركة سبق قيدها برقم     3018 قيدت فى 08-05-1985 برقم ايداع    

856وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل رقم )LL-16 ( بالدور 

)-10.50 ( بالمركز التجاري ارابيل بلزا

6 - تعديل السم التجارى ليصبح مدحت ابراهيم صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     66608 قيدت فى 

31-05-2015 برقم ايداع    2116وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / 24 شارع 500 تقسيم الموال العامه

7 - شركة بتروسلم للبترول شركة سبق قيدها برقم     60947 قيدت فى 08-02-2011 برقم ايداع    686

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل المقر الداري  ليصبح / بلوك رقم 9 

المنطقه الصناعيه - الحي السادس

8 - تعدبل السم التجارى ليصبح شركة محمد خليل على صبرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20685 

قيدت فى 12-04-1993 برقم ايداع    1350وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 15 ميدان التحرير - الدور السادس شقه 24

9 - تعدبل السم التجارى ليصبح شركة محمد خليل على صبرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20685 

قيدت فى 12-04-1993 برقم ايداع    1350وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع / 4 ش طلعت نعمان محطة الرمل

10 - تعديل السم التجارى ليصبح  هشام محمد رضا حسن محمد عبدالعال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

42409 قيدت فى 01-09-2001 برقم ايداع    4094وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة محل رقم 2علي يسار المدخل بالعماره رقم 1 شارع اسامه وهدان خلف مركز التدريب برج 

وهدان

11 - على عزالدين على على حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     79530 قيدت فى 05-07-2018 برقم 

ايداع    5735وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع بالعنوان /محل 

رقم )2( بالدور الرضى بالعقار رقم )48( مجموعة )1( -الحى الول

12 - على عزالدين على على حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     79530 قيدت فى 05-07-2018 برقم 

ايداع    5735وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 بالدور 

الرضي - بالعقار رقم 11 مريت باشا - قسم قصر النيل
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13 - تعديل اسم الشركه ليصبح  شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     57472 

قيدت فى 27-02-2014 برقم ايداع    1009وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة معرض رقم 4 الدور الرضى عقار 11 ش محمد عز العرب المبتديان سابقا

14 - شركة بنس شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت فى 27-02-2014 برقم ايداع    1009وفى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة معرض رقم 4 الدور الرضى عقار 11 ش محمد عز 

العرب المبتديان سابقا

15 - اصبح السم التجارى  ورثة طارق شبل عنهم حسن طارق شبل و شركاه شركة سبق قيدها برقم     

73318 قيدت فى 19-02-2017 برقم ايداع    1420وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة ليصبح / قطعة C/46 سابقا وحاليا D/196 المنطقة الصناعية - شق الثعبان

16 - بنس للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع    6359

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محطة مترو 

السادات ) 3 (

17 - بنس للتوكيلت التجارية 0 شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع    

6356وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل 

رقم /2 عقار رقم / 37 شارع السيدة عائشة - الخليفة

18 - بنس للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع    6357

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / المحل رقم / 

2 عقار رقم / 30 صقر قريش - المعادي

19 - بنس للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع    6358

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محطة مترو 

المعادي قطعه رقم / 1

20 - بنس شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت فى 20-12-2010 برقم ايداع    6449وفى تاريخ  

17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محلين رقم )6,5 ( ش 

)9( ناصية بالعمارة المقامة على قطعة)7963(تقسيم المنطقة س الهضبة العليا بالمقطم

21 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت 

فى 20-12-2010 برقم ايداع    6449وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محلين رقم )6,5 ( ش )9( ناصية بالعمارة المقامة على قطعة)7963(تقسيم المنطقة 

س الهضبة العليا بالمقطم

22 - تعيل اسم الشركه ليصبح شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     57472 قيدت 

فى 15-06-2008 برقم ايداع    2967وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رقم 4 شارع 9 قطعة 507 تقسيم المنطقة د - الهضبة العليا بالمقطم

23 - سيد الدال محمد الدالي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     19603 قيدت فى 29-08-2021 برقم ايداع    

6720وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / شقه 

62 الدور السادس عقار رقم 2 شارع حسين عفيفي برج الصفوه - مدينه نصر اول

24 - دكتور  احمد فتوح عبد الهادى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     11409 قيدت فى 12-10-1988 برقم 

ايداع    2342وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 51 

ش القصر العينى
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25 - يرحص بتقسيم الشركه العربيه لحليج القطان ش م م ) القاسمه ( الى شركتين الشرك العربيه لجليج القطان 

والشركه العربيه لاداره وتطوير الصوال )منقسمه( ش م م شركة سبق قيدها برقم     21137 قيدت فى 

08-07-1993 برقم ايداع    2350وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

محلج 1 و 2 بقريه منشأه الوكيل

26 - يرحص بتقسيم الشركه العربيه لحليج القطان ش م م ) القاسمه ( الى شركتين الشرك العربيه لجليج القطان 

والشركه العربيه لاداره وتطوير الصوال )منقسمه( ش م م شركة سبق قيدها برقم     21137 قيدت فى 

08-07-1993 برقم ايداع    2350وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء 

الفرع الكائن بالعنوان / ش ابو عبد ا بملك الشركه - بندر دمنهور

27 - تعديل السم التجاري ليصبح  احمد محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77408 قيدت فى 

17-01-2018 برقم ايداع    518وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

المقر الرئيسي ليصبح / شقه رقم 7 بالدور الثاني - بالعقار رقم 3 حاليا )12 ( سابقا عمارات العبور ش صلح 

سالم

28 - تعديل السم التجاري ليصبح   نبيه محمد عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     45543 قيدت فى 

15-03-2003 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح / 4 شارع علي محمد من شارع ماهر عبد الرحيم - دار السلم

29 - تعديل السم التجاري ليصبح   نبيه محمد عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     45543 قيدت فى 

15-03-2003 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان الفرع ليصبح / 12 بلوك في 21 الشطر الثالث - زهراء المعادي - شقه 2

30 - شركة اللوتس للمقاولت والستثمارات العقارية شركة سبق قيدها برقم     87554 قيدت فى 

16-08-2021 برقم ايداع    6342وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسي / 35 ش رمسيس معروف - مبني المصرف المتحد - الدور الثامن

31 - شركة اللوتس للمقاولت والستثمارات العقارية شركة سبق قيدها برقم     87554 قيدت فى 

16-08-2021 برقم ايداع    6342وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل عنوان الفرع / 3 شارع بهاء الدين الغتوري - سموحه

32 - تعديل السم التجارى ليصبح مدحت وحيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     58579 قيدت فى 

29-01-2009 برقم ايداع    428وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

المقر الرئيسي ليصبح / الدور السادس بالعقار رقم قطعه 38 تقسيم مباحث الجيزه - شقه رقم 602 وسط الدور

33 - تعديل السم التجاري ليصبح .. عادل ملك غبر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     36097 قيدت فى 

03-04-1999 برقم ايداع    1675وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مقر الشركه ليصبح / 6 أ شارع عائشه التيموريه - شقه )14 ( جاردن سيتي

34 - شركة أصول هولدنج جروب للستثمارات الماليه ) ش م م ( شركة سبق قيدها برقم     56940 قيدت فى 

05-07-2007 برقم ايداع    3612وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

المركز الرئيسي بالعنوان / الوحده 701 عقار 44 - 46 شارع الجيزه - برج جيزه رزيدانس - قسم الدقي

35 - احمد سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     60397 قيدت فى 19-10-2010 برقم ايداع    5253

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الدور الثانى 

بالقطعه رقم 814 المنطقه الصناعيه - الصناعات الصغيره التجمع الثالث

36 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد عبد السلم محمد مسعود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     63145 

قيدت فى 30-09-2012 برقم ايداع    4780وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة شقة 15 - عمارات النيل برج 5 - المريوطية - فيصل
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37 - موريس تاضروس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30786 قيدت فى 02-06-1997 برقم ايداع    

2713وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 شارع الماظه - من شارع الثوره 

- شقه رقم 3 - قسم مصر الجديده

38 - شركة الخلود للصرافة ش م م شركة سبق قيدها برقم     59511 قيدت فى 03-11-2013 برقم ايداع    

6235وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

39 - شركه عادل ملك غبر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     68743 قيدت فى 04-02-2016 برقم ايداع    

939وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر ليصبح / 2 شارع احمد 

راغب - جاردين سيتي - شقه رقم 32 بالدور الثالث

40 - تعديل السم التجاري ليصبح شرين وصافيناز السرجاني وشريكتهما مع بقاء السمه التجاريه ) جواهرجرية ( 

شركة سبق قيدها برقم     20326 قيدت فى 28-01-1993 برقم ايداع    387وفى تاريخ  31-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رقم 4 بالعقار 6ج شارع العادل ابو بكر 

الزمالك قصر النيل القاهرة
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النشاط

1 - محمد عبد النبى اسماعيل فرحان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     74756 قيدت فى 20-06-2017 برقم 

ايداع    5224 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح \ استغلل 

المحاجر و انتاج البلوكات الرخام و الجرانيت و الحجر بأنواعه من خلل المحاجر بعد اصدار التراخيص اللزمة 

و توريد و تركيب و تشغيل الرخام و الجرانيت و مستلزماته و الحجر بأنواعه و التصدير

2 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح \ منه ا اشرف مصطفى و شريكيها شركة سبق قيدها برقم     83352 

قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع    4688 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركة ليصبح \ استيراد ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و المجموعة 19 ( و التوكيلت التجارية

3 - تعديل السم التجاري / شركه الملح للهندسه والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     35627 قيدت فى 

02-02-1999 برقم ايداع    419 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصح / 

هو القيام باعمال المقاولت المتكامله واعمال الهندسه والعمال الكهروميكانيكيه عمال التشطيبات واعمال الطرق 

والكباري وصيانه وتشغيل واداره المباني والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

) 19

4 - ناهد حامد عبدالقادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18472 قيدت فى 12-03-1992 برقم ايداع    953 

وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط ) بيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على 

اقراص مدمجة (

5 - تعديل السم التجاري ليصبح / عبد الرحمن محمد الحسيني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     86440 قيدت 

فى 23-02-2021 برقم ايداع    1443 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه ليصبح / تجاره الدوات والكسسورات بانواعها ولعب الطفال والتوريدات العموميه والتصدير والتوكيلت 

التجاريه واداره المشروعات الهندسيه

6 - رائد سعد وشريكه ) ايه . ار . بى  تك ( شركة سبق قيدها برقم     84079 قيدت فى 17-11-2019 برقم 

ايداع    7787 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / كاميرات مراقبة . اجهزة 

انذار . اجهزة لسلكى . بوابات امنية . انظمة باركود . مستلزمات كمبيوتر بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) 

فيما عدا المن والحراسة والشبكات اللسلكية وتوريد العمالة ( موافقة امنية رقم 511 لسنة 2021

7 - تامر السعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     53042 قيدت فى 16-03-2006 برقم ايداع    1554 وفى 

تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / التصنيع لدي الغير الي نشاط الشركه

8 - تعديل السم التجاري ليصبح  سعيد السيد محمد هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63960 قيدت فى 

09-06-2013 برقم ايداع    2810 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض 

ليصبح / توريد الجهزه الطبيه

9 - تعديل السم التجارى ليصبح  عماد صابر جلل احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     65179 قيدت فى 

07-09-2014 برقم ايداع    4086 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه ليصبح / استيراد وتصدير وتصنيع وتوريد الجهزه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائيه والتوكيلت التجاريه وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبيه المتخصصه ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 (

10 - تعديل السم التجاري ليصبح .. عادل ملك غبر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     36097 قيدت فى 

03-04-1999 برقم ايداع    1675 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح 

/ التصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات الجهزه المكتبيه ) فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته  وتوريد 

العماله ودون مواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت (
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11 - احمد صديق محمد عبدا وشريكة شركة سبق قيدها برقم     2648 قيدت فى 26-02-1985 برقم ايداع    

714 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى سياحى حر

الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح \ محمد سعيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     43344 قيدت فى 

16-02-2002 برقم ايداع    774 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - مصطفى عيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     68559 قيدت فى 20-01-2016 برقم ايداع    531 

وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 43344   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2002 برقم ايداع    774 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح \ محمد سعيد و 

شركاه

2 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 83352   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    4688 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح \ منه ا اشرف 

مصطفى و شريكيها

3 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 77877   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2018 برقم ايداع    1581 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / مايكل معوض سليمان 

وشركاه

4 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 87952   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-10-2021 برقم ايداع    7807 الى   تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / حسن محمود 

محمد الفقي وشركاه

5 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35627   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-1999 برقم ايداع    419 الى   تعديل السم التجاري / شركه الملح للهندسه والمقاولت

6 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 82536   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2019 برقم ايداع    1901 الى   تعديل اسم الشركه / اسلم فريد رمضان وشركاه

7 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 86440   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2021 برقم ايداع    1443 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / عبد الرحمن محمد 

الحسيني وشركاه

8 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84079   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-11-2019 برقم ايداع    7787 الى   رائد سعد وشريكه ) ايه . ار . بى  تك (

9 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85773   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2020 برقم ايداع    7033 الى   تعديل السم التجاري / ايهاب حلمي الياس وشريكاتيه

10 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 86426   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-2021 برقم ايداع    3100 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / مباشر لتداول الوراق 

المالية والسندات

11 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68559   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-01-2016 برقم ايداع    531 الى   مصطفى عيد احمد وشريكه

12 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 77408   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-01-2018 برقم ايداع    518 الى   تعديل السم التجاري ليصبح  احمد محمد محمود وشركاه

13 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 45543   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-03-2003 برقم ايداع    1174 الى   تعديل السم التجاري ليصبح   نبيه محمد عبد الوهاب 

وشركاه

14 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63960   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-06-2013 برقم ايداع    2810 الى   تعديل السم التجاري ليصبح  سعيد السيد محمد هاشم 

وشريكه
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15 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15833   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-1990 برقم ايداع    3483 الى   اصبح  سماح نبيل مصيلحى وشركائها

16 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 36097   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-04-1999 برقم ايداع    1675 الى   تعديل السم التجاري ليصبح .. عادل ملك غبر 

وشريكه

17 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63145   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-09-2012 برقم ايداع    4780 الى   تعديل السم التجارى ليصبح  محمد عبد السلم محمد 

مسعود وشريكته

18 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89410   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    4631 الى    مبروك محمد عبدالرحمن و شريكته

19 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66954   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-09-2015 برقم ايداع    3711 الى   تعديل السم التجاري ليصبح احمد وائل عبد العزيز 

وشركاه

20 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20326   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-01-1993 برقم ايداع    387 الى   تعديل السم التجاري ليصبح شرين وصافيناز السرجاني 

وشريكتهما مع بقاء السمه التجاريه ) جواهرجرية (
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الشخاص

1 - عبدالعزيز عزت عبدالرحمن اغا  مصفى   المقيد برقم قيد    2772   وتم ايداعه بتاريخ    1985-03-20 

برقم ايداع   568 تم التأشير فى تاريخ 20-03-1985  بــ :  ويكون للمصفي كافه الصلحيات علي النحو التالي 

: تمثيل الشركه امام كافه الجهات وتحصيل وقبض المستحقات وسداد كافه اللتزامات والديون التي علي الشركه 

سواء للجهات الحكوميه وغير الحكوميه - تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح وابراء الذمه وبيع اي اصل او 

موجودات للشركه سواء كانت منقول او عقاريه او سيارات او اجهزه وذلك بالمزاد العلني او بالطريقه التي يراها 

مناسب لتحقيق صالح المساهمين - التوقيع علي كافه العقود بما في ذلك عقود البيع البتدائيه والنهائيه امام الشهر 

العقاري وله حق توكيل الغير والمحامين والمحاسبين فيما يلزم من امور تستدعي ذلك - له الحق في الستعانه بمن 

يراه من المهنين والستشارين والخبراء في اتمام اعمال التصفيه والتعاقد معهم وتحديد اتعابهم مع مراعاه ترتيب 

امتياز حقوق العاملين المنصوص عليها بالقانون - تمثيل الشركه لدي الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره 

والسجل التجاري والغرفه التجاريه والشهر العقاري والبورصه والهيئه العامه للرقابه الماليه وفتح السجلت باسم 

الشركه )تحت التصفيه ( - تمثيل الشركه امام مصلحه الضرائب وهيئه التأمينات الجتماعيه لنهاء الملف 

الضريبي والحصول علي المخالصه النهائيه - بيع السهم المملوكه للشركه في اي مؤسسه او شركه اخري 

والتوقيع علي اوامر البيع والشراء الخاص بنقل الملكيه - له الحق في تجديد السجل التجاري والتوقيع علي طلبات 

التجديد والتأشير بتعين المصفي - علي ان يتم اعتماد المركز المالي للشركه حتي تاريخ التصفيه لتسليم المصفي 

الشركه علي اساسه

2 - احمد احمد شبل زايد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15469   وتم ايداعه بتاريخ    1990-10-11 

برقم ايداع   2731 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1990  بــ :  اضافة توقيع السيد/ وائل حسنى محمد حسنى 

محمد حسين كتوقيع ثان وذلك على كافة التوقيعات الخاصة بالشيكات والوراق المالية وخطابات الضمان 

والعتمادات المستندية وكافة صور المعاملت المالية مع كافة بنوك التعامل , وذلك دون اى تعديل فى حق التوقيع 

الممنوح سابقا لعضاء مجلس الدارة او المديرين

3 - عبير صبحى محمد عبد الوهاب  تحميل   المقيد برقم قيد    15469   وتم ايداعه بتاريخ    1990-10-11 

برقم ايداع   2731 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1990  بــ :  2- اضافه توقيع الستاذه /   عبير صبحى محمد 

عبد الوهاب كتوقيع ثان وذلك علي كافه التوقيعات الخاصه بالشيكات والوراق الماليه خطابات الضمان 

والعتمادات المستنديه وكافه صور المعاملت الماليه مع كافه بنوك التعامل . وذلك دون اي تعديل في حق التوقيع 

الممنوح سابقا لعضاء مجلس الداره او المديرين

4 - شهيرة صلح الدين احمد دياب  تحميل   المقيد برقم قيد    15469   وتم ايداعه بتاريخ    1990-10-11 

برقم ايداع   2731 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1990  بــ :  منح السيده / شهيره صلح الدين احمد دياب حق 

التنازل والبيع للنفس او للغير عن اصول الشركه ثابته او منقوله ولها في سبيل ذلك التوقيع علي عقود البيع 

البتدائيه والنهائيه والتوقيع علي توكيلت البيع وعقود الوكاله ولها حق توكيل الغير في ذلك امام الشهر العقاري 

وامام الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وجميع الجهات الخاصه بالتوقيع بالتنازل والبيع للنفس او الغير كما لها الحق 

في بيع للنفس او للغير ارض ومباني - كما لها الحق في البيع للنفس او للغير ارض ومباني مصنع 6 اكتوبر 

الكائن بالقطعه رقم 41 بالمنطقه الصناعيه الثالثه بمدينه 6 اكتوبر بمحافظه الجيزه . ولها حق التوقيع علي عقود 

البيع البتدائيه والنهائيه والتوقيع علي توكيلت البيع وعقود الوكاله ولها حق توكيل الغير في ذلك امام الشهر 

العقاري وامام الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وجميع الجهات الخاصه بالتوقيع بالتنازل والبيع للنفس او للغير وذلك 

كله فيما يخص مصنع شركه لبوار للمحلت السياحيه الكائن علي القطعه رقم 41 بالمنطقه الصناعيه الثالثه 

بمدينه 6 اكتوبر محافظه الجيزه
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5 - ناهد حامد عبدالقادر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18472   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-1992 برقم 

ايداع   953 تم التأشير فى تاريخ 12-03-1992  بــ :  تعديل ) بند حق الدارة والتوقيع ( عن الشركة لتصبح 

موكولة الى كل من السيدة / ناهد حامد عبد القادر والسيدة / نانسى عبد العزيز عبد السميع ) مجتمعين او منفردين 

( ولهم كافة السلطات لدارة الشركة كما يحق لهم بصفتهم المديرون المسئولين عن الشركة وحق التوقيع ) 

مجتمعين او منفردين ( امام جميع البنوك والمصارف المختلفة والتوقيع على الشيكات البنكية وفتح الحسابات بأسم 

الشركة وكافة التعاملت البنكية بصفة عامة بما فى ذلك تعاملت السحب واليداع والصرف ولهم )مجتمعين او 

منفردين ( فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركة وتمثيلها امام الغير سواء كانت جهات حكومية او 

غير حكومية بشرط ان يكون توقيعهم بعنوان وبأسم الشركة وضمن اغراضها كما يحق لهم ) مجتمعين او منفردين 

( فى هذا الصدد توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات .

6 - سحر عادل نظير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9415   وتم ايداعه بتاريخ    22-11-1987 برقم 

ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  مستقل

7 - مينا وجدي قلته ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9415   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1987 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  

8 - منى وجية عبد الرحمن حسن كرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9415   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1987 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  الغير تنفيذي

9 - محمد عاطف محمود رسلن سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    9415   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1987 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  منح حق التوقيع عن الشركه امام 

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه لكل من السيد رئيس مجلس الداره والسيد العضو المنتدب منفردين - حق 

التوقيع عن الشركه علي الشيكات وجميع اعمال البنوك المصرفيه للسيد / ابراهيم زكي احمد )المدير المالي ( 

مجتمعا مع السيد / هاني محمود احمد )نائب رئيس مجلس الداره ( او السيد / اشرف محمد ابو الغوص

10 - هانى محمود احمد محمود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9415   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1987 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  تنفيذي

11 - عبير علي اسماعيل علي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9415   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1987 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  مستقل

12 - هاني ابراهيم الهنداوي ابراهيم المهدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9415   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1987 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  الغير تنفيذي

13 - سالى شكرى عجيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22962   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1994 برقم ايداع   1495 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  غير تنفيذي

14 - شيرين شكري عجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22962   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1994 برقم ايداع   1495 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  غير تنفيذي

15 - علء الدين محمد يوسف حمزة دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22962   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1994 برقم ايداع   1495 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

16 - عادل كمال دانيال كراس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22962   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1994 برقم ايداع   1495 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

17 - محمد احمد عبد المنعم عبد الحميد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22962   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-04-1994 برقم ايداع   1495 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1994  بــ :  تنفيذي  - والعضو 

المنتدب

18 - شريف محمد محمد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  الموافقه علي تعيين الستاذ / 

شريف محمد محمد محمد ابراهيم في وظيفه مدير فرع التجمع بدل من الستاذ / سامح اسحق الياس

19 - جوزيف وديع عطية سرجيوس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  

20 - عماد الدين عباس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-1994 برقم 

ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  

Page 48 of 86 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 - باسم رضا عطا ا بنيامين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي

22 - باسم كمال كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    1994-12-27 

برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  

23 - جينا ناجى ناصف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    1994-12-27 

برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي

24 - جورج ميشيل القمص بولس بساده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

25 - صبحي عبدالمسيح يوحنا عبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24610   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1994 برقم ايداع   5179 تم التأشير فى تاريخ 27-12-1994  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

26 - كريم حسن محمد محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    32057   وتم ايداعه بتاريخ    30-10-1997 برقم 

ايداع   5847 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  تكون مهام المصفى جميع العمال التى تقتضيها 

التصفية على وجه الخصوص : وفاء ما على الشركة من ديون - بيع ما للشركة منقول او عقارا عن طريق المزاد 

العلنى او اى طريقة اخرى - تمثيل الشركة امام القضاء وكافه الجهات الحكومية والقيام بكافه التصرفات

27 - حسام محمد محمد عبود  مصفى   المقيد برقم قيد    33905   وتم ايداعه بتاريخ    11-06-1998 برقم 

ايداع   3026 تم التأشير فى تاريخ 11-06-1998  بــ :  تعيين السيد حسام محمد محمد عبود مصفيا للشركه 

وتفويضه بالتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه كما يقوم المصفي بجميع العمال 

التي تقتضيها التصفيه وهي علي وجه الخصوص وفاء ما علي الشركه من ديون - بيع مال الشركه منقول او عقار 

بالمزاد العلني او بأي طريقه اخري - تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

28 - سعد عبد الرحمن على طمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39770   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2000 برقم ايداع   3803 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2000  بــ :  تعديل السادة اعضاء مجلس 

الدارة الممثلين عن الجانب المصرى اصبح السيد الجيولوجى / سعد عبد الرحمن على طمان عضو مجلس الدارة  

و مدير عام الستكشاف بشركة شمال سيناء للبترول بدل من السابق

29 - احمد مصطفى محمد على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25950   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-1995 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2001  بــ :  التنفيذي للشركه

30 - عصام صادق محمد صادق  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25950   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-1995 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2001  بــ :  للشئون الماليه و الداريه للشركه 

القابضه للقطن و الغزل و النسيج و الملبس - الشركه في التوقيع علي عقود و القتراض و الرهن بكافه انواعها 

و لهما الحق في اصدار التوكيلت لصالح للنفس و الغير لصالح البنوك كما لهما الحق في تفويض او توكيل من 

يراهمها من الغير في بعض او كل ما ذكر

31 - ماهر فاروق مصطفى  عضو مجلس ادارة منتخب   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4668 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  

32 - اسامه حنفي محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4668 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  غير تنفيذي

33 - محمود عبد الفتاح محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4668 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  وعضو منتدب

34 - طارق مختار متولي شرف الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4668 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  وعضو منتدب

35 - سامى احمد فرج البسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4668 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  غير متفرغ

36 - محسن محمود عبدالمطلب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4668 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  التنفيذي

37 - ابراهيم على عليوه شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46768   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4668 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  وعضو منتدب
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38 -  سمير ابراهيم حسن زايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50401   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2005 برقم ايداع   1825 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2005  بــ :  بشركه شمال البحريه للبترول

39 - محمد رافت محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  تم اختيار من لهم حق التوقيع 

علي الشيكات واذونات الصرف بين كل من : السيد / محمد رافت محمد محمود رئيس مجلس الداره - والسيد / 

عادل محمود سيد - امين الصندوق مجتمعين

40 - امال محمد محمود على  تحميل   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2006 برقم 

ايداع   2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  تم اسقاط العضويه من مجلس الداره + اسقاط 

العضويه من مجلس الداره للستاذ محمد محمود احمد

41 - محمد حامد احمد مصطفى  تحميل   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2006 برقم 

ايداع   2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  تم اسقاط العضويه من مجلس الداره

42 - حسين محمود بهجت  تحميل   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2006 برقم 

ايداع   2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  تم اسقاط العضويه من مجلس الداره

43 - محمود عبد السلم محمود  تحميل   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2006 برقم 

ايداع   2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  تم اسقاط العضويه من مجلس الداره

44 - سيد محمد بيومى نصر  تحميل   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2006 برقم 

ايداع   2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  تم اسقاط العضويه من مجلس الداره

45 - عمرو نصار محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    2006-05-11 

برقم ايداع   2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  

46 - رافت محمد محمود  تحميل   المقيد برقم قيد    53508   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2006 برقم ايداع   

2819 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  اسقاط العضويه من مجلس الداره

47 - وليد عبد المطلب محمد عبد الحافظ عبد المطلب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    56795   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-05-2007 برقم ايداع   2876 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2007  بــ :  تعيين السيد / وليد عبد 

المطلب محمد عبد الحافظ عبد المطلب مديرا للفرع بدل من السيد محمد عبد المقصود عبد المجيد العوضي

48 - هيثم عرفه عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    58256   وتم ايداعه بتاريخ    2008-09-04 

برقم ايداع   4333 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2008  بــ :  خروج شريك موصي

49 - عبد الغفار عبد الخالق ابراهيم حسانين  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    33401   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1998 برقم ايداع   1813 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2009  بــ :  تعيين مدير غير شريك السيد / 

عبد الغفار عبد الخالق ابراهيم حسانين مديرا مسئول دون غيره امام كافه الجهات الحكوميه كمكاتب التأمينات 

الجتماعيه ومكاتب العمل ومكاتب الصحه والدفاع المدني وامام هيئه سلمه الغذاء وذلك علي سبيل المثال وليس 

الحصر

50 - ايهاب نبيل صالح مصطفى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1230   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1984 برقم ايداع   581 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2009  بــ :  ممثل شركة سيتاتكستايلز ش م م
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51 - محمد على شوقى صبيح

 دقينش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1230   وتم ايداعه بتاريخ    15-04-1984 برقم ايداع   581 

تم التأشير فى تاريخ 06-05-2009  بــ :  ممثل شركة سيتاتكستايلز ش م م ----- الختصاصات الماليه : يكون 

حق التوقيع عن الشركه في كافه انواع العقود والتعاقدات وعقود الشراء لكافه العقارات والمنقولت والمركبات 

والسيارات واسهم الشركه وغيرها امام كافه الجهات الرسميه والحكوميه وقطاع العمال والخاص وحق التوقيع 

علي كافه التعاقدات سواء كانت محليه او خارجيه والتوقيع طبقا لما سلف مع كافه البنوك الداخليه والخارجيه وفتح 

الحسابات لدي البنوك والتوقيع علي كافه المستندات والوراق والقرارات المتعلقه بذلك والمعاملت المصرفيه 

والشيكات والسحب واليداع واصدار الشيكات من تلك الحسابات ودفع كافه المبالغ والتوقيع علي كافه عقود 

التسهيلت المصرفيه والستثمارية والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق 

علي جميع انواع العقود او اعطاء الخصومات او الحوالت علي النحو التالي : يكون حق التوقيع عن الشركة : 

لكل من الستاذ / محمد ياسر عبد الملك بكري شمسي . رئيس مجلس الداره - والستاذ / ايهاب نبيل صالح 

مصطفي - نائب رئيس مجلس الداره مجتمعين مع اي من الستاذ / محمد علي شوقي صبيح دقنيش او الستاذ 

عصام حافظ ابراهيم رجب المدير العام لمجموعه الشركات - او لي من الستاذ / محمد ياسر عبد الملك بكري 

شمسي . رئيس مجلس الداره او الستاذ / ايهاب نبيل صالح مصطفي . نائب رئيس مجلس الداره مجتمعا مع كل 

من الشخاص التالي اسمائهم : الستاذ / محمد علي شوقي صبيح دقنيش و الستاذ / عصام حافظ ابراهيم رجب . 

المدير العام لمجموعه الشركات . بحد اقصي مبلغ قدره ) فقط خمسه مليون جنيه مصري ل غير ( او مايعادلها 

بأي عمله اخري . يكون حق التوقيع عن الشركة : لي من الستاذ / محمد ياسر عبد الملك بكري شمسي . رئيس 

مجلس الداره او الستاذ / ايهاب نبيل صالح مصطفي . نائب رئيس مجلس الداره مجتمعا مع اي من الشخاص 

التالي اسمائهم الستاذ / محمد علي شوقي صبيح دقينش او الستاذ / عصام حافظ ابراهيم رجب المدير العام 

لمجموعه الشركات بحد اقصي مبلغ وقدره ) فقط اثنين مليون جنيها مصريا ل غير ( او ما يعادلها بأي عمله 

اخري - يكون حق التوقيع عن الشركة لكل من الستاذ / محمد ياسر عبد الملك بكري شمسي . رئيس مجلس 

الداره مجتمعا مع الستاذ عصام حافظ ابراهيم رجب . المدير العام لمجموعه الشركات او للستاذ / عصام حافظ 

ابراهيم رجب المدير العام لمجموعه الشركات مجتمعا مع الستاذ / محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن . 

المحاسب بالشركة . بحد اقصي مبلغ قدره ) فقط مائه الف جنيه مصري ل غير ( او ما يعادلها بأي عمله اخري

52 - وائل عادل فوزى يـوسـف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1230   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1984 برقم ايداع   581 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2009  بــ :  ممثل شركة سيتاتكستايلز ش م م

53 - محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1230   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1984 برقم ايداع   581 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2009  بــ :  ممثل شركة سيتاتكستايلز ش م م

54 - محمد شعبان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    2009-09-27 

برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  قبول استقاله السيد / محمد شعبان احمد من 

المجلس

55 -  مؤمن على محمود احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2009 برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  غير تنفيذي مستقل

56 - امانى موسى متى عبد الملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2009 برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  غير تنفيذي

57 - نادى عزيز حنا قلينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2009 برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

58 - باسم رمزي بشاره متاوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2009 برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  المنتدب التنفيذي

59 - مينا عادل نجيب مجلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2009 برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  تنفيذي

60 - فارس محمد عبد العظيم حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2009 برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  تنفيذي
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61 - عادل نجيب مجلى تاوضروس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2009 برقم ايداع   4502 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2009  بــ :  غير تنفيذي

62 - وليد عبد الوهاب عبد الوهاب ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    35178   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1998 برقم ايداع   6355 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2010  بــ :  خروج شريك موصي

63 - محسن محمد رشاد عبد المحسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  ممثل عن شركه مصر لتأمينات 

الحياه - غير تنفيذي

64 - ريهام مهيب السعيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  المنتدب - تنفيذي

65 - هشام عز الدين محمد هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  مستقل - غير تنفيذي

66 - غاده محمد نور يوسف محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59892   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   3295 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  مستقل - غير تنفيذي

67 - توحيد محمد عبد المجيد رمزي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62547   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  

68 - محمد محسن محمد محجوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62547   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  

69 - هدى حسن امين والى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62547   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  

70 - محمد حمدان محمود عشماوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62547   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  

71 - محمد محى الدين طاهر عبدالمحسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62547   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  المنتدب

72 - محمد توفيق عبد اللطيف نور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62547   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2012 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2012  بــ :  

73 - محمد سيد محمد بيومى  تحميل   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2013 برقم 

ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  اسقاط العضويه من مجلس الداره

74 - عويس احمد محمد  تحميل   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2013 برقم ايداع   

1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  اسقاط العضويه من مجلس الداره

75 - ناصر محمد محمود احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2013 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  تم اختيار من لهم حق التوقيع 

علي الشيكات واذونات الصرف من الساده - ناصر محمد محمود احمد - وهند محسن محمود - امين صندوق ) 

مجتمعين (

76 - حسين عبدالمنعم محمد احمد  تحميل   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-27 

برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  اسقاط العضويه من مجلس الداره

77 - كمال محمد محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2013 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  
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78 - ابراهيم محمد محمد حسنين كرم  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    63673   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  والعضو المنتدب تصبح 

صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي لي اثنين من السادة المذكور اسمائهم السيد / إبراهيم محمد محمد 

حسنين كرم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السيد / محمود محمد جمال الدين أحمد المدير المالي 

للشركة والسيد / أحمد على أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع الستثمار مجتمعين امام البنوك والغير. وكذلك تمثيل 

الشركة امام كافة الجهات الرسمية والقضائية والحكومة والغير حكومية والبنوك وكذلك وله / لهم كافة 

الختصاصات في سبيل التعامل باسم الشركة وابرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت 

والتوقيع على كافة العقود امام البنوك والغير والحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات 

والرهونات اللزمة لذلك ولهم الحق في تقديم كفالة الغير وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حق 

الشراء والبيع لكافة انواع السيارات والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون طرفا فيها وتمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها امام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري وله / لهم الحق في تعيين المديرين 

ووكلء مفوضين وان يخول / ل يخولوا هؤلء المديرين او الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين 

ولرئيس مجلس الدارة فقط حق تمثيل الشركة أمام القضاء

79 - رامى نبيل هارون  مصفى   المقيد برقم قيد    64558   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2014 برقم ايداع   

610 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2015  بــ :  تعيين الستاذ / رامى نبيل هارون  مصفيا للشركه وتفويض 

سيادته بالقيام بجميع العمال التى تقتضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص  وفاء ما على الشركه من ديون , بيع 

مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باى طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على اجراء 

البيع بطريقه معينه  , تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

134 - محمود حسن محمود محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87952   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2021 برقم ايداع   7807 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن / 

محمود حسن محمود محمد

154 - سعيد السيد محمد هاشم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63960   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2013 برقم ايداع   2810 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

لتصبح / مخوله الي الطرف الول سعيد السيد محمد هاشم منفردا وله حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر

155 - أحمد على عبد المنعم قاسم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

156 - أحمد على عبد المنعم قاسم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

157 - ابراهيم السيد محمد المير  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-24 

برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

158 - ابراهيم السيد محمد المير  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-24 

برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

159 - محمد عبد الحميد عبد الرحمن عمر عبد الخر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-05-2022 برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

160 - محمد عبد الحميد عبد الرحمن عمر عبد الخر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-05-2022 برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  
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80 - اسامه عبدالمنعم محمود صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68760   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2016 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  وافق المجلس بالجماع على منح 

السيد الستاذ / أسامة عبدالمنعم محمود صالح رئيس مجلس الدارة صلحيات التوقيع عن الشركة وذلك على 

النحو التالى : 1- حق التوقيع على كافة معاملت الشركة و تعهداتها و التعامل بأسمها وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم0 2- تمثيل 

الشركة أمام البنوك وخاصة فيما يتعلق بالفراج عن رأس مال الشركة وفتح الحسابات المصرفية و اغلقها 0 3- 

الحق فى اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتأسيس الشركات بما فى ذلك اصدار التوكيلت لوكيل المؤسسين 0 4- 

اصدار التوكيلت بالنيابة عن الشركة للغير فى حدود السلطات الممنوحة0 5- تمثيل الشركة أمام مصلحة 

الضرائب بكافة مأموريتها و أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة وكافة المصالح و 

الدارة و الهيئات الحكومية و الهيئة العامة للرقابة المالية لستصدار كافة التراخيص اللزمة للشركة لممارسة 

نشاطها ز الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة ومكاتب السجل التجارى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

وتحرير محاضر الشرطة باسم وبالنيابة عن الشركة 0 6- الحق فى التوقيع على كافة عقود الشراء لصول 

ومنقولت الشركة و التعامل مع ادارات المرور و الشهر العقارى فى هذا الشأن و التوقيع على عقود اليجار 

الخاصة بالشركة0 7- التوقيع للحصول على القروض و التسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات و الرهونات 

اللزمة لذلك وتوقيع عقودها 0 8- الحق فى تعيين مديرين ووكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة أمام البنوك و الغير 0 9- الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر0 10- استصدار كافة 

التصاريح و التراخيص المتعلقة بأنشطة الشركة و ضمن أغراضها 0

81 - خالد محمد فؤاد ناصر الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25192   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-1995 برقم ايداع   1255 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2017  بــ :  غير تنفيذى - مستقل - استقالة

82 - بيتر رفله فهيم رفله  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50496   وتم ايداعه بتاريخ    2005-04-16 

برقم ايداع   2101 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  تعديل بند الدارة و التوقيع ليصبح \ للسيد \ بيتر 

رفلة فهيم حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام جميع الجهات الرسمية و القطاع الخاص و العام و الشهر العقارى 

و السجل التجارى و الجهات و الدارة للمرور و الهيئة العامة للتامينات الجتماعية وله حق تعيين و عزل 

مستخدمين ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و قبض و دفع و سداد كافة المبالغ التى على او لصالح 

الشركة و ابرام كافة العقود و سحب و ايداع الشيكات و الموال التى للشركة و التوقيع على عقود الشراء و البيع 

لكافة اصول و منقولت و سيارات الشركة و العقود بكافة انواعها للشريك و له حق توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر

83 - محمد محمد سيد حسنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71900   وتم ايداعه بتاريخ    2016-10-23 

برقم ايداع   8376 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  خروج السيد / محمد محمد سيد حسنين واستلمه 

كافه حقوقه

84 - جمال عبد العظيم احمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2016 برقم ايداع   8376 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  تعديل الداره والتوقيع / يكون 

حق الداره والتوقيع للشريكين المتضامنين / جمال عبد العظيم احمد حسن , احمد جمال عبد العظيم احمد 

مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه ولهم حق بيع الصول الثابته وعلي الخص 

السيارات وتكون العمال التي تصدر منهم باسم الشركه ولهم التوقيع ايضا امام البنوك وامام جميع الجهات 

الرسميه
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85 - احمد فهيم ابراهيم يس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77638   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   1002 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  اصبح مجلس الداره كما يلى أ / 

احمد فهيم ابراهيم رئيس مجلس الداره مستقل غير تنفيذى , أ / باسم نجيب عبد القادر عضو مجلس الداره , 

الدكتور / اشرف صفى الدين محمد ابراهيم عضو مجلس الداره غير تنفيذى , ا / خالد محمد عبد السلم عضو 

مجلس الداره مستقل , أ / اسامه داوود عبد الغنى عطيه عضو مجلس اداره , امل ابو العل نور الدين عضو 

مجلس اداره مستقل , علياء اشرف صفى الدين عضو مجلس اداره مستقل , المهندس / مجدى مصطفى السيد 

عضو مجلس الداره غير تنفيذى منح الستاذ / اسامه داود عبد الغنى عطيه عضو مجلس الداره حق التوقيع 

منفردا عن الشركهلدى البنوك وذلك لتسيير اعمال الشركه وتصريف امورها وصرف الرواتب حفاظا على عماله 

الشركه بخلف سداد مستحقات الجهات السياديه واجبه السداد وكافه متطالبات العمل لحين رفع اليقاف عن 

الشركه من قبل الهيئه , الغاء كافه توقيعات كل من الساده / محمد ممدوح حسن المادى والسيد / نبيل عبد المحسن 

السيد / اسلم محمد المنصورى من كافه البنوك وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه

86 - يوسف كريم عبد السلم يوسف خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    36153   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-1999 برقم ايداع   1848 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح 

للشريك / يوسف كريم عبد السلم - منفردا وله كافه السلطات في تمثيل الشركه لدي كافه الجهات الحكوميه 

والقطاعين العام والخاص والستثماري والبنوك والفراد وله حق القتراض والرهن من كافه البنوك وصرف 

الشيكات والتوقيع علي الشيكات وكذلك حق الشراء والبيع والرهن والتنازل لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وللشريك المدير ان يوكل او يفوض من يري 

في كل او بعض اختصاصاته

87 - على عزالدين على على حسن  تحميل   المقيد برقم قيد    79530   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-05 

برقم ايداع   5735 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2018  بــ :  تعديل المدير المسؤل للفرع -محل رقم 1 بالدور 

الرضي - بالعقار رقم 11 مريت باشا - قسم قصر النيل - السيد / على عزالدين على على حسن مديرا مسئول 

من الناحيه الفنيه والسياحيه

88 - فاطمة طه تهامى طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  

89 - اسراء اشرف شفيق ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2013 برقم ايداع   4940 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  

90 - هبه نهاد ابراهيم احمد عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77439   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   589 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2018  بــ :  مستقل

91 - محمد حسين محمد عبد الحليم محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77439   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   589 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2018  بــ :  مستقل

92 - ابراهيم عوض بكر قتة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    82634   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-07 

برقم ايداع   2162 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  تعديل الداره والتوقيع : حق الداره والتوقيع 

للشريك المتضامن السيد / ابراهيم عوض بكر قتة منفردا . او للشركاء المتضامنين السيد / ابراهيم عوض بكر قتة 

و السيد / محمد راشد محمد نزهه - والسيد / مجدي فهمي ابراهيم حسنين مجتمعين بشرط ان تكون ااعمال التي 

تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر
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93 - احمد عادل همام حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53460   وتم ايداعه بتاريخ    2006-05-08 

برقم ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2020  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع : يكون حق الداره 

والتوقيع نيابه عن الشركه للشركاء المتضامنين وهم - احمد عادل همام حسن - محمد كامل فهمي علي - محمد 

علي قاصد جامع ) مجتمعين او منفردين ( ولهم كافه الصلحيات لداره الشركه وانهاء اعمالها امام كافه الجهات 

والمصالح الحوميه ولهم الحق في فتح وغلق الحسابات البنكيه والسجل واليداع والتوقيع علي كافه التعاقدات 

والمناقصات والمزيدات . ويكون حق طلب الحصول علي القروض البنكيه والرهن والئتمان بكل اشكاله وانواعه 

بتوقيع مجتمع من جميع الشركاء

94 - محمد علي قاصد جامع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53460   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2006 برقم ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2020  بــ :  

95 - محمود محمد ضيف ا  تحميل   المقيد برقم قيد    53460   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2006 برقم 

ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2020  بــ :  خروج السيد / محمود محمد ضيف ا واستلمه كافه 

حقوقه

96 - حسين طارق شبل محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    73318   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   1420 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  تعديل الصفة القانونية ليصبح / 

شريك متضامن

97 - عماد فاروق عزيز سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85492   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2020 برقم ايداع   5790 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  بموجب محضر الجمعيه العامه 

العاديه المنعقده في 22 / 3 / 2022 وافق المجلس التجديد لمده ثلث سنوات تنتهي باعتماد الجمعيه العامه العاديه 

للقوائم في 31 / 3 / 2024

98 - احمد محمد فكري محمد الحسيني  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    86817   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   3280 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  قرر المجلس الغاء توقيع الستاذ 

/ احمد عبد الرشيد عبد المعبود محمد من الفئه ب لستقالته من الشركه . كما قرر المجلس اضافه توقيع الستاذ / 

احمد محمد فكري محمد الحسيني . رئيس القطاع المالي - والستاذ / شادي عريان امين عبد السيد رئيس قطاع 

العمليات - والستاذ / محمد نبيل نور الدين محمد يسري رئيس الحسابات الي صلحيات التوقيع بالبنوك فئه ب
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99 - احمد محمد محمود سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58444   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   5622 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  غير تنفيذي - (الموافقة على 

إعتماد سلطات وصلحيات التوقيع لعضاء مجلس الدارة لتصبح كالتي: -  يكون للسيد رئيس مجلس الدارة 

الستاذ /  أحمد محمد محمود سالم - حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكذلك له حق تمثيل الشركة والتعامل 

امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وكذلك امام الشركات وله منفردا 

الحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والتفاقات اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والعمال المرتبطة بها وله 

وكذلك عقود تأسيس الشركات وعقود البيع والشراء واليجار للعقارات والمنقولت وأصول الشركة وله حق 

التوقيع على كافة العقود والصفقات المتعلقة بمعاملت الشركة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكذلك امام مأموريات الشهر العقاري و مصلحة التسجيل التجاري 

ومكاتبها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته المذكورة. كما يحق للسيد الستاذ / عصام 

حق تمثيل الشركة والتعامل امام كافة الجهات الحكومية  عبدالحفيظ أحمد   عضو مجلس الدارة المنتدب: -  1-

حق تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية  وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام.  2-

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكذلك امام البورصة المصرية ومأموريات الشهر العقاري ومصلحة 

حق التوقيع مجتمعا  مع أحد من السادة أعضاء مجلس الدارة أو المديرون ممن  التسجيل التجاري ومكاتبها.   3-

 )Escrow account( لهم حق التوقيع على الحسابات البنكية وذلك في التوقيع على اتفاقيات الحساب الوسيط

وعلي فتح وغلق الحسابات البنكية.  منح حق التوقيع عن الشركة في التعامل مع البنوك والمؤسسات المصرفية 

بكافة أنوعها )لثنين مجتمعين( من   السادة التالي أسمائهم:    - السيد / عصام عبد الحفيظ احمد جاد سلم – 

عضو مجلس الدارة المنتدب    - السيد / كريم عادل محمود ابو النجا – عضو مجلس الدارة    - السيد/ محمد 

أحمد حسن محمود – المدير المالي   - السيد / مرقس رمزي مختار مرقس – مدير العمليات   وذلك في حدود 

مبلغ 000 000 10 جم )عشرة مليين جنية مصري- )توقيعين مجتمعين( .  أما إذا زاد مبلغ التوقيع عن 000 

000 10 جم )عشرة مليين جنية مصري( فتكون الصلحية لي ثلثة توقيعات مجتمعة من نفس السادة 

المذكورين اعله أو توقعين مجتمعين منهم مع الستاذة/ ماهيتاب معتصم محمد عرابي – عضو مجلس الدارة.

100 - ماهيتاب معتصم محمد عرابى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58444   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   5622 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن شركه 

الهلي كابيتال القابضه ش م م

101 - عصام عبدالحفيظ احمد جاد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58444   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   5622 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  المنتدب - تنفيذي

102 - كريم محمود يوسف سعاده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58444   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   5622 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن شركه 

الهلي كابيتال القابضه ش م م

103 - احمد محمد فؤاد سيد الخولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58444   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   5622 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  مستقل

104 - كريم عادل محمود ابو النجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58444   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   5622 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  غير تنفيذي -  ممثل عن شركه 

الهلي كابيتال القابضه ش م م

105 - سعد الدين  محمد احمد الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87554   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   6342 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

106 - محمد اسامه  احمد  محمد  النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87554   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   6342 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

107 -   عمرو محمد  جمال  الدين  علي ابو السعود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87554   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2021 برقم ايداع   6342 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  وعضو منتدب

108 - ياسين عمرو محمد جمال الدين على ابو السعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87554   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2021 برقم ايداع   6342 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

109 - احمد محمد اسامه احمد النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87554   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   6342 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

Page 57 of 86 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

110 - شيرين احمد عوض الجندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87739   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   7015 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  استقاله الستاذه / شيرين احمد 

عوض الجندى

111 - اشرف مصطفي ياقوت السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87739   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   7015 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  تعيين الستاذ /اشرف مصطفي 

ياقوت السيد -عضو مجلس اداره  منتدب بذات سلطات وصلحيات توقيع العضو المنتدب السابق

112 - محمد احمد على محمد الذهبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87739   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   7015 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  استقاله الستاذ / محمد احمد على 

محمد الذهبى

 - 113

حسين محمد فريد حسين الجندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87813   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   7289 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2021  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع علي 

معاملت الشركه وفتح الحسابات بالبنوك وشراء السندات واذون الخزانه وحق تاسيس الشركات والتوقيع علي 

عقود تاسيس الشركات والتوقيع علي عقود التاسيس امام كافه الجهات الحكوميه وحق الفراج عن راس المال لكل 

من السيد / حسين محمد فريد حسين الجندي - والسيد / تامر محمد الهادي النور سالم - والسيد / عمرو عبد 

الحميد محمد فريد الجندي منفردين ---- 2- يكون حق اصدار الشيكات والتعامل علي حسابات الشركه والتحويل 

منها علي النحو التالي : السيد / تامر محمد الهادي النور سالم حتي مبلغ 75000 جنيه مصري منفردا - السيد / 

حسين محمد فريد حسين الجندي حتي مبلغ 75000 جنيه مصري منفردا - السيد / عمرو عبد الحميد محمد فريد 

الجندي ا75000 جنيه منفردا - ايا من السيد حسين محمد فريد حسين الجندي او السيد / تامر محمد الهادي النور 

سالم او السيد / عمرو عبد الحميد محمد فريد الجندي مجتمعا مع السيد / عمرو حسين حسن حماد بحد اقصي 

150000 جنيه مصري --- اي اثنين من اعضاء مجلس الداره مجتمعين ) السيد / حسين محمد فريد حسين 

الجندي او السيد / تامر محمد الهادي النور سالم او السيد / عمرو عبد الحميد محمد فريد الجندي . بحد اقصي 

500000 جنيه مصري ---- 3- يكون حق التوقيع علي العقود التي تنشأ التزامات ماليه علي الشركه لكل من 

السيد / حسين محمد فريد حسين الجندي او السيد / تامر محمد الهادي النور سالم او السيد / عمرو عبد الحميد 

محمد فريد الجندي )مجتمعين او منفردين ( وذلك في حدود وضوابط ما رخص لهم في اصدار الشيكات والتعامل 

علي الحسابات

114 - نجلء راشد امين راشد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63542   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2013 برقم ايداع   334 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح 

للطرف الول ) نجلء راشد امين راشد ( والطرفالثالث ) عمر خالد عزت عبدا عرابي ( مجتمعين وذلك علي 

العمال التي تصدر منهم ضمن اغراض الشركه ولهم أيضا  حق القتراض والرهن

115 - سامح محمد ثروت منتصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88572   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   243 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

116 - محمد حمدي ابراهيم احمد زايد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    88572   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   243 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  صلحيات رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب ) لكل منهما منفردا حق الداره والتوقيع وتمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والرسميه 

والغير حكوميه والقضاء والغير والتعامل علي الحسابات البنكيه وابرام العقود بكافه انواعها وصرف واصدار 

الشيكات باسم الشركه ولهما مجتمعين حق البيع والشراء لصول الشركه وفتح الحسابات بالبنوك والقتراض 

والرهن وتوكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب مجتمعين او 

منفردين حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركه المودع

117 - شريف محمد علي علوي تيمور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88662   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2022 برقم ايداع   1076 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  الموافقه علي تفويض الستاذ / 

شريف محمد علي علوي تيمور او الستاذ / عبدا احمد عبد الظاهر منفردين في الفراج عن راس المال 

والمودع باسم الشركه في بنك عوده - فرع صلح سالم وله حق السحب والصرف والتوقيع فتح الحساب امام البنك 

ووضعه تحت تصرف مجلس اداره الشركه لتحقيق اغراض الشركه
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118 - احمد سمير عبد المنعم كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  المنتدب ممثل عن شركه 

كونتكت الماليه القابضه ش م م

119 - حازم عمرو محمود موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  عضو مجلس اداره ممثل عن 

شركه كونتكت الماليه القابضه ش م م

120 - سعيد علي علي زعتر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش م م

121 - عمرو رفعت سالم عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش م م

122 - ايمن الصاوى محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضة ش م م

132 - مايكل معوض سليمان حبشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع / ويكون 

حق الداره والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك مايكل معوض سليمان حبشي منفردا وله الحق في التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التصرف في ممتلكات الشركه والتوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن باسم الشركه ولصالحها والحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل الغير ي كل او بعض مما ذكر

133 - تامر محمد عبد السلم انور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تخارج الشريك/ تامر محمد عبد 

السلم انور من الشركه بعد استلمه كافه حقوقه

123 - اشرف عبدالحميد محمد حشيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  المستقل --- تحديد صلحيات 

التوقيع الخاصه بالشركة - قررت الجمعيه تفويض كل من السادة التالي اسمائهم بالتوقيع نيابة عن الشركة وفقا لما 

يلي من صلحيات : لكل من الستاذ / سعيد علي علي زعتر والستاذ / احمد سمير عبد المنعم كامل والستاذ / 

حازم عمرو محمود موسي والستاذ / ايمن الصاوي محمود علي والستاذ / عمرو رفعت سالم عفيفي وكل من 

يفويضه مجلس الداره منفردين او مجتمعين اوسع الصلحيات لداره الشركه والتعامل باسم الشركةوضمن 

اغراضها امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص والوزرات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزارة الصناعه ووزارة التجارة بجميع مكاتبها وادارتها 

والجهزه التنفيذيةالتابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية 

والغرف التجارية والشهر العقاري والرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة 

الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومكتب العمل بكافه اشكالهم والحق في التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والتوقيع علي التحويلت الخارجية والداخلية والمدفوعات والشيكات وعقود القتراض والرهن 

وعقود الكفالة التضامنية وكافة المستندات المتعلقه بما سبق بما في ذلك طلبات السحب والسندات الذنية باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ومكأفأتهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتوقيع علي عقود الشراء والبيع التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل ولهم الحق في توكيل و تفويض الغير بمثل او بعض هذا الصلحيات
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124 - صفية محمد علي برهان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  ممثل عن شركه كونتكت الماليه 

القابضه ش م م

125 - ضياء الدين محمد رضا مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  المستقل

126 - أحمد فؤاد منصور على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39282   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2000 برقم ايداع   2494 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع : ليصبح 

موكله للطرفين الول والثاني مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض 

الشركه وضمن اغراضها  وبعنوانها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان والئتمان وكافه صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكذلك لهم الحق في التوقيع علي كافه عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

127 - اسلم سعيد يوسف محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    43344   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   774 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  متخارج و استلم كافة حقوقه و 

مستحقاته

128 - محمد سعيد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    43344   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-16 

برقم ايداع   774 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح / للطرف الول 

المتضامن منفردا

129 - منه ا اشرف مصطفي كمال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    83352   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   4688 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  اضافة الى بند الدارة و التوقيع 

للنسة \ منة ا اشرف مصطفى كمال مدير و شريك منفرد للمدير توقيع الشيكات و استلمها و ايداعها و سحبها 

و صرفها و التعامل امام كافة البنوك بكافة اداراته و استلم و استرداد كافة المستحقات من كافة الجهات الدارية و 

الحكومية و التوقيع على كافة المستندات البنكية  و الدارية الخاصة بعمل الشركة و للمدير تفويض الغير فى ذلك 

بشرط ان يكون التفويض خاص بعمل الشركة و يحق للمدير التعاقد مع الغير لدارة الشركة داخل الجمهورية و 

خارجها بموجب عقد بمقابل مادى يتم التفاق عليه حينها مع بقاء البنود السابقة فى الدارة

130 - ياسر عبدا محمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

131 - احمد محمود احمد عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

135 - محمد على الشيمى سليم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    87952   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2021 برقم ايداع   7807 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي ان الدارة 

والتوقيع عن الشركه لكل من ) السيد / محمد على الشيمي سليم ‘ والسيد / حسن محمود محمد الفقي ( ) مجتمعين 

او منفردين ( وذلك امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه ووزارة السياحه والشهر العقارى والسجل التجارى 

والغرفه التجاريه والمحكمه المختصه والقلم التجارى ووزارة السياحه والتحاد الدولى للنقل الجوى ومصلحه 

الجمارك والدارة العامه للمرور والتامينات الجتماعيه ومصلحه الجوازات والهجره وهيئه الستثمار وامام 

مصلحه التليفونات وشركات الكهرباء والغاز ولهم الحق في فتح الحسابات البنكيه واصدار الشيكات والتوقيع علي 

الحسابات البنكيه وكافه العمال المصرفيه بشرط ان تكون العمال الصادرة لصالح الشركه وضمن غرضها اما 

حق القرض والرهن وبيع اصول وممتلكات الشركه والسيارات فتكون للشريكين السيد / محمد علي الشيمي سليم / 

والسيد حسن محمود محمد الفقي ) مجتمعين فقط ( ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

136 - احمد حمدى عبدالحليم علي الزهار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87952   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2021 برقم ايداع   7807 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

137 - محمود علي الشيمي سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87952   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2021 برقم ايداع   7807 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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138 - عبد العزيز عبد ا منظور محمد عبد الرازق  تحميل   المقيد برقم قيد    82536   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  تخارج الشريك / عبد العزيز عبد 

ا منظور محمد عبد الرازق من الشركه

139 - اسلم فريد رمضان متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    82536   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

140 - عبدل عفيفي محمود عفيفي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    82536   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

141 - محمد مرسي عبدالجواد مرسي ناصف  تحميل   المقيد برقم قيد    82536   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  تخارج الشريك / محمد مرسي 

عبدالجواد مرسي ناصف

142 - عمرو حسين سيد محمد  تحميل   المقيد برقم قيد    82536   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2019 برقم 

ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  تخارج الشريك / عمرو حسين سيد محمد من الشركه

143 - بلل طوسون عمر محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    86440   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2021 برقم ايداع   1443 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح / 

للشركاء مجتمعين او منفردين في ابرام العثقود والصفقات والتعامل امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

وفتح الحسابات البنكيه والتعامل امام اداره التراخيص بكافه انواعه وتفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر 

اما الرهن والقتراض وبيع اصول الشركه فتكون للساده الشركاء مجتمعين اما بالنسبه لداره المشروعات الهندسيه 

فتكون بلل طوسون عمر منفردا

144 - ممدوح سامي شكرا شنوده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85773   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   7033 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن / 

ممدوح سامي شكرا شنوده

145 - ايهاب حلمى الياس زخارى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85773   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   7033 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع للسيد 

/ ايهاب حلمى الياس زخارى منفردا حق القتراض او الرهن او السحب واليداع مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

146 - حماده عاطف عبدالعغنى نوير القاضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77408   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   518 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن / حماده 

عاطف

147 - وليد احمد عبدالله شريف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77408   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   518 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن / وليد 

احمد عبدالله شريف

148 - هانى محمد محمود شلقامى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77408   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   518 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

149 - احمد محمد محمود شلقامي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77408   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   518 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

للسيد / احمد محمد محمود شلقامي والسيد / هاني محمد محمود شلقامي والسيد / هاني محمد محمود شلقامي 

والسيد / علء محمد ياسين محمود ) مجتمعين او منفردين ( وذلك امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

وعلي الخص وزاره السياحة وجميع ادارات المرور ومصلحة الجمارك ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

والمحاكم بكافه انواعها وكذلك حق التوقيع امام كافه البنوك في فتح الحسابات واصدار وصرف الشيكات واصدار 

كافه خطابات الضمان وحق المصادقه علي الحسابات المدينه والدائنه وكافه العمال المصرفيه . اما فيما يخص 

التوقيع علي عقود القتراض والتسهيلت الئتمانيه وعقزد الرهن عن الشركه امام كافه البنوك في مصر والتوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن للصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات فيكون للشركاء 

المتضامنين ) مجتمعين فقط ( ولهم توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
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150 - علء محمد ياسين محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77408   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   518 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  تعديل المدير المسئول من الناحيه 

السياحيه والفنيه ليصبح للسيد / علء محمد ياسين محمود

151 - نبيه محمد عبد الوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    45543   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2003 برقم ايداع   1174 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك الي شريك 

متضامن

152 - ابراهيم حسن محمد جمعة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    45543   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2003 برقم ايداع   1174 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح / 

نبيه محمد عبد الوهاب و ابراهيم حسن محمد جمعة مجتمعين

153 - ياسر على على عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    63960   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2013 برقم ايداع   2810 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك من شريك 

متضامن الي شريك موصي

161 - محمد محمود احمد الصبرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  لهم مجتمعين او منفردين اما 

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بشرط ان تكةن العمال الصادره باسم 

ومن ضمن اغراض الشركه ولهم حق التعامل مع كافه البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وكذلك 

القتراض والرهن باسم الشركه

162 - محمد محمود احمد الصبرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89378   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   4472 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  لهم مجتمعين او منفردين اما 

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بشرط ان تكةن العمال الصادره باسم 

ومن ضمن اغراض الشركه ولهم حق التعامل مع كافه البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وكذلك 

القتراض والرهن باسم الشركه

163 - سماح نبيل مصيلحى على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15833   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1990 برقم ايداع   3483 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم تعديل صفه الشريك الى 

شريك متضامن      تعديل حق الداره والتوقيع لتصبح / موكوله للطرف الثانى الشريك المتضامن سماح نبيل 

مصيلحى لها منفرده ولها الحق فى التعامل مع البنوك والغير وكافه المصالح الحكوميه ولها ان توكل من تشاء 

لتحقيق غرض الشركه ومصلحتها

164 - فاطمه عيد احمد احمد  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    15833   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-1990 برقم ايداع   3483 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خرجت للوفاه

165 - عادل ملك غبر اسعد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    36097   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1999 برقم ايداع   1675 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع عن 

الشركه لتصبح للسيد / عادل ملك غبر منفردا كمايحق له منفردا حق القتراض من البنوك ورهن وبيع اصول 

واموال وممتلكات الشركه ضمانا وتأمينا لسداد هذه القروض كما يحق له منفردا التوقيع امام الشهر العقاري علي 

عقود البيع والشراء لصول و ممتلكات الشركه وعقود بيع وشراء السيارات كما يحق له منفردا حق تفويض او 

توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر

166 - شهيره شفيق حنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36097   وتم ايداعه بتاريخ    1999-04-03 

برقم ايداع   1675 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تخارج الشريك المتضامن / شهيره شفيق حنا

167 - نشوي عبد المحسن احمد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66954   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2015 برقم ايداع   3711 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

168 - وائل عبد العزيز طه ندا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66954   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2015 برقم ايداع   3711 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  خروج الشريك / وائل عبد 

العزيز طه ندا للوفاه

169 - مريم وائل عبد العزيز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66954   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2015 برقم ايداع   3711 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  
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170 - عمرو وائل عبد العزيز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66954   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2015 برقم ايداع   3711 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

171 - محمد وائل عبد العزيز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66954   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2015 برقم ايداع   3711 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

172 - زياد وائل عبد العزيز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66954   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-09 

برقم ايداع   3711 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

173 - احمد وائل عبد العزيز طه ندا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66954   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2015 برقم ايداع   3711 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك من موصي 

الي شريك متضامن /// تعديل الداره والتوقيع ليصبح للشريك المتضامن / احمد وائل عبد العزيز طه ندا منفردا 

وله حق الداره والتوقيع او ما ينوب عنه قانونا

174 - شريف محمود امين السرجانى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20326   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1993 برقم ايداع   387 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  تخارج السيد / شريف محمود امين 

السرجانى للوفاه

175 - محمود شريف محمود السرجانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20326   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1993 برقم ايداع   387 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  تخارج السيد / محمود شريف 

محمود السرجانى واستلمه كافه حقوقه

176 - شرين شريف محمود السرجانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20326   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1993 برقم ايداع   387 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع : تكون 

الداره والتوقيع باسم الشركه للشريكتين المتضامنتين  مجتمعين او منفردتين وذلك في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق ايضا مجتمعين او 

منفردين في تعيين وعزل مستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وذلك كله باسم الشركه ولصالحها ولهما 

ايضا مجتمعين او منفردين الحق في قبض اي مستحقات للشركه ودفع المبالغ التي قد تكون مستحقه عليها سواء 

كانت للغير او للجهات الحكوميه وابرام كافه العقود التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما الحق 

مجتمعين او منفردين في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر . وذلك فيما عدا القتراض والرهن وبيع اصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت فينبغي ان يكون بتوقيع الشريكتين المتضامنين 

مجتمعين
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تجديد افراد

1 - حسن الحسينى ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7606   قيدت فى   12-03-1987 برقم ايداع    738 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

2 - محمود توفيق محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16361   قيدت فى   25-02-1991 برقم ايداع    

619 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

3 - عبدالمطلب على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30548   قيدت فى   05-05-1997 برقم ايداع    

2082 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-04

4 - قرشى عيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39279   قيدت فى   10-05-2000 برقم ايداع    2488 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-05-09

5 - احمد درويش مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42251   قيدت فى   07-08-2001 برقم ايداع    

3705 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

6 - ايمن محمد عبد الحميد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53868   قيدت فى   14-06-2006 برقم ايداع    

3767 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

7 - ياسر عبد الحكيم خالد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56370   قيدت فى   22-02-2007 برقم 

ايداع    1001 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

8 - صادق صادق ابراهيم عبد اللة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59672   قيدت فى   20-04-2010 برقم 

ايداع    1158 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

9 - مرفت منير سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65982   قيدت فى   12-01-2015 برقم ايداع    

188 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

10 - عبده محمد عبده غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66878   قيدت فى   03-09-2015 برقم ايداع    

3569 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

11 - نجلء عبدالجواد هاشم عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69438   قيدت فى   20-03-2016 برقم 

ايداع    2519 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

12 - احمد بدوى حامد الفيشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71846   قيدت فى   19-10-2016 برقم ايداع    

8234 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

13 - محمد على محمود جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73499   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

1833 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

14 - ايمن حسين شعبان قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73951   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

3150 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

15 - محمد عبد العزيز عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54379   قيدت فى   07-08-2006 برقم 

ايداع    5122 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

16 - مرفت ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56265   قيدت فى   28-01-2007 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

17 - ضياء الدين عبد الوهاب طلعت شهاوى بشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56375   قيدت فى   

22-02-2007 برقم ايداع    1014 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-21

18 - شريف محمود عصام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67061   قيدت فى   17-09-2015 برقم ايداع    

3940 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

19 - فارس على الدين محمد عبدالراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71982   قيدت فى   2016-10-30 

برقم ايداع    8601 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

20 - محمد عبد الحليم محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72660   قيدت فى   26-12-2016 برقم 

ايداع    10412 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25
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21 - سامح ميخائيل بهيج مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74060   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

4325 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

22 - هنز فرح بخيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16341   قيدت فى   21-02-1991 برقم ايداع    587 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

23 - ايمن احمد شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22201   قيدت فى   23-12-1993 برقم ايداع    4625 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

24 - رامز كامل حكيم عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49504   قيدت فى   04-12-2004 برقم ايداع    

6141 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-12-03

25 - د / سمير محمد عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70377   قيدت فى   26-05-2016 برقم 

ايداع    4610 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

26 - طارق محمد احمد شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73007   قيدت فى   24-01-2017 برقم ايداع    

663 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

27 - محمد حسن عبدالحميد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74166   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    3701 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

28 - نبيل صديق محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37001   قيدت فى   12-02-2015 برقم ايداع    

817 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-11

29 - سيد صالح السيد قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43283   قيدت فى   05-02-2002 برقم ايداع    

574 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

30 - فارس سيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54069   قيدت فى   05-07-2006 برقم ايداع    

4345 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

31 - عمرو محمد الغريب عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66304   قيدت فى   17-03-2015 برقم 

ايداع    1474 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

32 - ولء سيد محمد السيد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68516   قيدت فى   18-01-2016 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

33 - ولء احمد عبدالعزيز غديرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68757   قيدت فى   2016-02-07 

برقم ايداع    967 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

34 - احمد حسن خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69228   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

2042 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

35 - هانى محمد عبد العظيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70579   قيدت فى   14-06-2016 برقم 

ايداع    5061 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

36 - شريف جوزيف هانى رزق جرجس رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74233   قيدت فى   

09-05-2017 برقم ايداع    3838 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-08

37 - محمود عبد الحميد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17772   قيدت فى   11-11-1991 برقم 

ايداع    3431 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

38 - طارق عبد ا عبد الحميد العفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50400   قيدت فى   03-04-2005 برقم 

ايداع    1824 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-02

39 - مينا ميحائيل عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53248   قيدت فى   12-04-2006 برقم ايداع    

2172 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

40 - مرثا ماهر فوزى فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56825   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

3007 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

41 - سرور سيد عيد عفيفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69119   قيدت فى   01-03-2016 برقم 

ايداع    1818 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

42 - أسماعيل أبراهيم أحمد محمد شحاده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70953   قيدت فى   2016-07-26 

برقم ايداع    5982 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25
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43 - أنتصار محمد عيسي منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72588   قيدت فى   20-12-2016 برقم 

ايداع    10239 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

44 - محمد صابر فتح الباب متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73719   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    2481 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

45 - علء جمال قمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16137   قيدت فى   22-01-1991 برقم ايداع    236 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-21

46 - السعداوى للتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18771   قيدت فى   10-05-1992 برقم ايداع    1608 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

47 - عبدالهادى قطب سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30634   قيدت فى   04-01-2012 برقم ايداع    

111 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

48 - عبدالهادى قطب سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30634   قيدت فى   17-05-1997 برقم ايداع    

2316 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

49 - جيهان فتحي عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52966   قيدت فى   09-03-2006 برقم ايداع    

1352 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

50 - حازم محمد محمد عبدالعاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54864   قيدت فى   21-09-2006 برقم 

ايداع    6198 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

51 - حسين عطية عبد ربه جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61217   قيدت فى   28-04-2011 برقم ايداع    

1875 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

52 - عبد الراضى حليم عبد الحميد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67419   قيدت فى   

27-10-2015 برقم ايداع    4744 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-26

53 - مرفت فاضل أنيس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67476   قيدت فى   29-10-2015 برقم ايداع    

4865 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

54 - نرمين عبد الحميد احمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67567   قيدت فى   05-11-2015 برقم 

ايداع    5063 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-04

55 - محمد مصطفى محمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68434   قيدت فى   12-01-2016 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

56 - عمرو سعد حسن احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72010   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

8657 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

57 - مينا سمير ابراهيم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73143   قيدت فى   06-02-2017 برقم 

ايداع    994 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

58 - نعسه محمد محمد عجوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73922   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

3068 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

59 - اسلم رضوان عبد ا سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74234   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

3840 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

60 - عاشور محمد عاشور الغضبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74462   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    4436 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

61 - سمير محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23569   قيدت فى   04-08-1994 برقم ايداع    

2843 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

62 - سوريا محمود سيد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27970   قيدت فى   16-06-1996 برقم ايداع    

2688 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

63 - وليد ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48586   قيدت فى   05-07-2004 برقم ايداع    

3573 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

64 - فوزيه عبد الرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55644   قيدت فى   29-11-2006 برقم ايداع    

7854 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28
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65 - محمد سيد حفنى احمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58327   قيدت فى   14-10-2008 برقم ايداع    

4747 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-13

66 - خالد جمال هاشم جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68649   قيدت فى   31-01-2016 برقم ايداع    

758 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

67 - خالد جمال هاشم جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68649   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

10214 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

68 - حمدان عبد الله حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71441   قيدت فى   06-09-2016 برقم 

ايداع    7232 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

69 - خالد احمد محمد احمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71566   قيدت فى   25-09-2016 برقم ايداع    

7522 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

70 - عبد الناصر فؤاد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73516   قيدت فى   05-03-2017 برقم 

ايداع    1864 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

71 - ميشيل رمزى ميخائيل عريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8120   قيدت فى   12-05-1987 برقم ايداع    

1362 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2002-05-11

72 - عواد حسن عطوة عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9350   قيدت فى   12-11-1987 برقم ايداع    

2922 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-11

73 - فايز عبدالملك جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18730   قيدت فى   04-05-1992 برقم ايداع    

1525 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

74 - ماهر محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36716   قيدت فى   12-06-1999 برقم ايداع    3196 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

75 - احمد محمد حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53345   قيدت فى   20-04-2006 برقم ايداع    2412 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

76 - اشرف احمد السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55217   قيدت فى   30-10-2006 برقم ايداع    

6929 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

77 - كمال انور توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60732   قيدت فى   03-01-2011 برقم ايداع    29 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

78 - سحر عبد الجواد عبد الرحمن عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62991   قيدت فى   

01-08-2012 برقم ايداع    3949 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-07-31

79 - شريف اسماعيل حسن الدهان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65906   قيدت فى   30-12-2014 برقم 

ايداع    6474 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29

80 - مدحت عبدالفتاح محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67028   قيدت فى   16-09-2015 برقم 

ايداع    3873 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

81 - محمد جمعه عبداللطيف عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67953   قيدت فى   2015-12-03 

برقم ايداع    5902 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

82 - محمد أحمد محمد عبد الوهاب عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68245   قيدت فى   

28-12-2015 برقم ايداع    6549 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-27

83 - اسماعيل محمود حمدى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68468   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    343 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

84 - حاتم محمد ابراهيم عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74180   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    3735 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

85 - حسان احمد عبد المقصود علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74224   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    3822 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07
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86 - رشا كمال محمود رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74420   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

4325 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

87 - اشرف محمد على رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18556   قيدت فى   29-03-1992 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

88 - مصطفي مجدي سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72445   قيدت فى   06-12-2016 برقم ايداع    

9860 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

89 - نادر السعيد مصطفى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73833   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

2807 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

90 - محمود عفيفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7898   قيدت فى   13-04-1987 برقم ايداع    

1078 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-12

91 - حمدى احمد ابراهيم حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8229   قيدت فى   26-05-1987 برقم ايداع    

1500 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-25

92 - صلح الدين على نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18929   قيدت فى   02-06-1992 برقم ايداع    

1934 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-01

93 - حامد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20003   قيدت فى   14-12-1992 برقم ايداع    4238 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-13

94 - جميل احمد جميل سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54310   قيدت فى   30-07-2006 برقم 

ايداع    4937 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

95 - حسن محمد على شبايك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56058   قيدت فى   04-01-2007 برقم ايداع    

18 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

96 - مجدى ربيع خليفة رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56236   قيدت فى   23-01-2007 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

97 - طارق محمد عادل محمد الغمراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56738   قيدت فى   2007-05-16 

برقم ايداع    2630 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

98 - احمد شعبان احمد عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68151   قيدت فى   20-12-2015 برقم ايداع    

6332 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

99 - رضا جمال عبدالخالق مغاورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69762   قيدت فى   11-04-2016 برقم 

ايداع    3225 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

100 - ايمان فايز شهدى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70963   قيدت فى   27-07-2016 برقم ايداع    

6005 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

101 - احمد نبيل محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72953   قيدت فى   19-01-2017 برقم ايداع    

542 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

102 - محمد عبد العزيز ذكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41817   قيدت فى   13-06-2001 برقم ايداع    

2602 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

103 - اسامه محمد ابو العينين الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43787   قيدت فى   12-05-2002 برقم 

ايداع    2035 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

104 - احمد محمد ابراهيم عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54903   قيدت فى   25-09-2006 برقم 

ايداع    6271 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

105 - اسماك طه ابو غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55004   قيدت فى   04-10-2006 برقم ايداع    

6494 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

106 - غزال محمد يوسف سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55284   قيدت فى   02-11-2006 برقم 

ايداع    7055 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

107 - شريفه عباس علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55725   قيدت فى   06-12-2006 برقم ايداع    

8045 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05
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108 - عادل صلح محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56722   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

2533 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

109 - هبة محمد عبده اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60821   قيدت فى   10-01-2011 برقم ايداع    

227 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

110 - حازم غريب احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62561   قيدت فى   09-04-2012 برقم ايداع    

2016 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

111 - نسرين نزية السيد حما  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66639   قيدت فى   08-06-2015 برقم ايداع    

2266 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

112 - منال ميخائيل فهمى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70939   قيدت فى   25-07-2016 برقم 

ايداع    5945 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

113 - احمد اسماعيل ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72311   قيدت فى   24-11-2016 برقم 

ايداع    9498 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

114 - محمد علء محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72332   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

9539 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

115 - سيد عامر محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73146   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

1008 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

116 - عزالدين يحي حنفي حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73589   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

2081 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

117 - احمد هشام شكرى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73656   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

2271 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

118 - عادل فايز فريد غلنيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73743   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

2552 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

119 - سعاد محمد عبد الحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74265   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    3899 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

120 - اشرف خضر عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74364   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

4147 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

121 - مصطفى زكى حمزة عامر سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74530   قيدت فى   2017-05-31 

برقم ايداع    4605 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

122 - مدحت عباس حلمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42728   قيدت فى   22-10-2001 برقم ايداع    

4939 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

123 - عمرو محمود محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48064   قيدت فى   26-04-2004 برقم 

ايداع    2096 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-25

124 - مؤسسه زيدان للستيراد والتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55395   قيدت فى   2006-11-13 

برقم ايداع    7309 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

125 - محمد تامر حسام عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61514   قيدت فى   19-07-2011 برقم ايداع    

3502 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

126 - ايهاب سعيد عبد السميع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66840   قيدت فى   27-08-2015 برقم 

ايداع    3431 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

127 - حسين عبدالرحمن حماد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68529   قيدت فى   2016-01-19 

برقم ايداع    477 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

128 - جمال محمد حسين ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71125   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    6413 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

129 - تصحيح السم التجارى الى سامى فتحى صدقى جرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71151   قيدت فى   

11-08-2016 برقم ايداع    6473 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-10
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130 - عمرو جميل عطية السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74602   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

4814 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

131 - صبحى عدلى سعد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29196   قيدت فى   18-11-1996 برقم 

ايداع    5671 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-17

132 - عثمان على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30160   قيدت فى   10-03-1997 برقم ايداع    

1183 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-09

133 - عثمان على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30160   قيدت فى   06-05-2003 برقم ايداع    

2110 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-05

134 - عثمان على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30160   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

2113 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

135 - ناديه عبدالجليل عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43496   قيدت فى   19-03-2002 برقم ايداع    

1217 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

136 - مدحت محمد سحاب النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43642   قيدت فى   15-04-2002 برقم 

ايداع    1643 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

137 - هانى لوقا جاورجيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49510   قيدت فى   04-12-2004 برقم ايداع    

6160 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

138 - عزت عبدالحي حسن غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53623   قيدت فى   23-05-2006 برقم ايداع    

3151 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

139 - هدى محمد عبد الفتاح محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56477   قيدت فى   2007-03-15 

برقم ايداع    1471 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

140 - سيد محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57011   قيدت فى   25-07-2007 برقم ايداع    

3906 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-24

141 - سمير محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58776   قيدت فى   16-04-2009 برقم ايداع    

1864 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

142 - فريد ابراهيم سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60112   قيدت فى   11-08-2010 برقم ايداع    

4140 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10

143 - راجى فوزى فخرى شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60332   قيدت فى   07-10-2010 برقم ايداع    

4990 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

144 - سالم وسام سيد زكريا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64948   قيدت فى   12-06-2014 برقم ايداع    

2819 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

145 - طه عبدالرحمن عبدالعليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68510   قيدت فى   18-01-2016 برقم 

ايداع    430 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

146 - احمد جمال السعيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71329   قيدت فى   29-08-2016 برقم ايداع    

6974 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

147 - احمد سمير احمد ابراهيم الخضراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72949   قيدت فى   2017-01-19 

برقم ايداع    538 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

148 - خليفه محمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73758   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

2612 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

149 - احمد امين احمد ابراهيم الدبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73822   قيدت فى   30-03-2017 برقم 

ايداع    2787 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

150 - محمد غزال حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73993   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

3267 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

151 - عمر حسن السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74185   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

3742 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03
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152 - فائقه عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44500   قيدت فى   11-09-2002 برقم ايداع    

4077 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-10

153 - رجب شوقى توفيق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56701   قيدت فى   08-05-2007 برقم ايداع    

2446 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

154 - حمدى عبد الحليم جوده جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62692   قيدت فى   16-05-2012 برقم 

ايداع    2638 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

155 - هيثم عبد العليم محمد عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68013   قيدت فى   09-12-2015 برقم 

ايداع    6036 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

156 - ابراهيم احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68748   قيدت فى   04-02-2016 برقم ايداع    

950 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

157 - مصطفي سيد محمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73590   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

2082 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

158 - محمد محمد عبدالغني حمدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73763   قيدت فى   27-03-2017 برقم 

ايداع    2619 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

159 - حسام عبدالحميد احمد حسن عبدالناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73903   قيدت فى   

06-04-2017 برقم ايداع    3018 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-05

160 - هدى عبد اللطيف مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11591   قيدت فى   10-11-1988 برقم ايداع    

2641 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

161 - عادل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15100   قيدت فى   11-08-1990 برقم ايداع    

2110 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10

162 - تعديل السم التجارى ليصبح مراد هاى تك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30558   قيدت فى   

05-05-1997 برقم ايداع    2101 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-04

163 - خالد محمد سيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39528   قيدت فى   05-06-2000 برقم ايداع    

3093 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

164 - عمر خليفه يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47291   قيدت فى   29-12-2003 برقم ايداع    

6286 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-28

165 - كريم صالح علي هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52003   قيدت فى   29-10-2005 برقم ايداع    

5992 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

166 - ابراهيم سعيد وطني حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52559   قيدت فى   18-01-2006 برقم ايداع    

253 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

167 - مجدي احمد علي شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54449   قيدت فى   14-08-2006 برقم ايداع    

5294 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

168 - صلح ابو الوفا جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55831   قيدت فى   13-12-2006 برقم ايداع    

8303 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

169 - ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم فضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60316   قيدت فى   04-10-2010 برقم 

ايداع    4930 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

170 - حاتم عبد الغفار احمد عطيه عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72182   قيدت فى   2016-11-14 

برقم ايداع    9126 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

171 - عبدالرحمن سمير عبدالرحمن غمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73279   قيدت فى   2017-02-16 

برقم ايداع    1336 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

172 - ناديه صلح احمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74418   قيدت فى   22-05-2017 برقم 

ايداع    4315 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21
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173 - محمود صلح محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74427   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

4342 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

174 - سليمان احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14706   قيدت فى   27-05-1990 برقم ايداع    

1431 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

175 - طارق محمد فتحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18821   قيدت فى   18-05-1992 برقم ايداع    

1719 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

176 - هشام احمد عبدالمنعم السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19034   قيدت فى   27-06-1992 برقم 

ايداع    2122 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

177 - عبدالرازق احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24250   قيدت فى   06-11-1994 برقم ايداع    

4333 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2004-11-05

178 - ايناس ابراهيم فايق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30261   قيدت فى   22-03-1997 برقم ايداع    

1413 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

179 - ايهاب كمال محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33093   قيدت فى   02-03-1998 برقم ايداع    

1095 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-03-01

180 - طارق سامح محمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43571   قيدت فى   02-04-2002 برقم ايداع    

1431 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

181 - حسام علي عبد المنعم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53407   قيدت فى   03-05-2006 برقم 

ايداع    2590 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

182 - حسام الدين شعبان فرج عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70079   قيدت فى   04-05-2016 برقم 

ايداع    3890 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

183 - امل عبداللطيف سالم مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71564   قيدت فى   25-09-2016 برقم 

ايداع    7518 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

184 - عبد المجيد محمد عبد المجيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72587   قيدت فى   2016-12-20 

برقم ايداع    10238 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

185 - اميره عباس احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72759   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

97 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

186 - صالح عيد خليل عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73169   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    1051 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

187 - عزت على عبد الموجود دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73467   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    1764 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

188 - أحمد روحي عبدالرحمن شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74236   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    3845 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

189 - رابح احمد خليفه خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74256   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

3883 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

190 - رضا عبدالرحمن امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25412   قيدت فى   26-04-1995 برقم ايداع    

1781 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

191 - احمد محمد محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29260   قيدت فى   26-11-1996 برقم ايداع    

5822 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

192 - بهاء للجهزة التعويضية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55996   قيدت فى   26-12-2006 برقم ايداع    

8681 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

193 - احمد قاسم محمد العربى محمد العربى )كى ,جى ,ام (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56199   قيدت فى   

18-01-2007 برقم ايداع    310 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-17

194 - بهاء محمد عبدالرحمن السيد راجح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66582   قيدت فى   2015-05-25 

برقم ايداع    2015 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24
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195 - ايمن محمد عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66805   قيدت فى   13-08-2015 برقم ايداع    

3183 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12

196 - احمد سليمان عبدالنبى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69246   قيدت فى   07-03-2016 برقم 

ايداع    2081 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

197 - اشرف عبد العال زكى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70417   قيدت فى   30-05-2016 برقم 

ايداع    4708 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

198 - ياسر ناصر حامد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72221   قيدت فى   17-11-2016 برقم ايداع    

9247 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

199 - ابرام وديد ر ياض جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74412   قيدت فى   22-05-2017 برقم 

ايداع    4299 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21
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تجديد شركات

1 - عادل احمد عبد ا وسيد محمد ابراهيم و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   6670  قيدت فى  

16-11-1986 برقم ايداع   3238 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2016  12:00:00ص

2 - شركة بيكو انيرجى القابضه للستثمارات الماليه )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   56148  قيدت فى  

16-01-2007 برقم ايداع   210 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2027  12:00:00ص

3 - محمد اسماعيل ابراهيم وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   58860  قيدت فى  12-05-2009 برقم ايداع   

2423 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2019  12:00:00ص

4 - مقار باشا جورج عبدالسيد ساويرس وجورج فائق معوض عبدالملك   شركة سبق قيدها برقم :   63211  

قيدت فى  14-10-2012 برقم ايداع   5068 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/10/2022  12:00:00ص

5 - سعيد على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   72816  قيدت فى  09-01-2017 برقم ايداع   230 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00ص

6 - تعديل السم التجاري ليصبح  شفيق عبد الخالق عليوه وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   73237  قيدت 

فى  14-02-2017 برقم ايداع   1242 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2027  12:00:00ص

7 - الشركه الحديثه لمواد التعبئه   شركة سبق قيدها برقم :   18968  قيدت فى  09-06-1992 برقم ايداع   

1996 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2027  12:00:00ص

8 - مترو للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   20685  قيدت فى  24-04-1994 برقم ايداع   1559 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2024  12:00:00ص

9 - محمد خليل و احمد اسماعيل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20685  قيدت فى  24-04-1994 برقم 

ايداع   1559 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2024  

12:00:00ص

10 - ندى عبدالغنى عبدالمغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28114  قيدت فى  09-07-1996 برقم 

ايداع   3098 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2026  

12:00:00ص

11 - ورثه المرحوم سعد عبدا عبدالرحمن - شركه كوافير سعد للسيدات   شركة سبق قيدها برقم :   55741  

قيدت فى  07-12-2006 برقم ايداع   8086 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/12/2021  12:00:00ص

12 - شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   56795  قيدت فى  

28-05-2007 برقم ايداع   2876 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

13 - شادية محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   63362  قيدت فى  27-11-2012 برقم ايداع   5763 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2022  12:00:00ص

14 - محمد مصباح عبد الفتاح الصفطاوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   69780  قيدت فى  

12-04-2016 برقم ايداع   3274 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2026  12:00:00ص

15 - تعديل السم التجارى ليصبح السيد ابراهيم ابراهيم عجم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6903  قيدت 

فى  16-12-1986 برقم ايداع   3527 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2026  12:00:00ص

16 - طارق محمد نبيه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   54977  قيدت فى  02-10-2006 برقم ايداع   

6434 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  12:00:00ص
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17 - محمد احمد على ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   56756  قيدت فى  22-05-2007 برقم 

ايداع   2730 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

18 - مصطفى الدماطى وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   57528  قيدت فى  21-01-2008 برقم ايداع   

351 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2023  12:00:00ص

19 - شركة ضياء بشر ومحمد حسن   شركة سبق قيدها برقم :   70997  قيدت فى  31-07-2016 برقم ايداع   

6097 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2026  12:00:00ص

20 - شركه اولد فانوس للمصوغات الذهبيه   شركة سبق قيدها برقم :   4570  قيدت فى  20-01-1986 برقم 

ايداع   175 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00

ص

21 - شاهين للتجاره )سامي شاهين وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   43611  قيدت فى  2002-04-10 

برقم ايداع   1561 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

22 - شاهين للتجاره 0)سامي شاهين وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   51993  قيدت فى  2005-10-26 

برقم ايداع   5971 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2025  

12:00:00ص

23 - تعديل السم الى  احمد سليمان وشريكه مع بقاء السمة التجارية كما هى   شركة سبق قيدها برقم :   

74337  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   4084 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

24 - شركه اسكندريه للخدمات ) خلفاء مصطفى على حسين   شركة سبق قيدها برقم :   18959  قيدت فى  

08-06-1992 برقم ايداع   1986 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/06/2027  12:00:00ص

25 - ابراهيم زكى رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30544  قيدت فى  25-08-2016 برقم ايداع   

6881 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00ص

26 - الرياض للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   30544  قيدت فى  25-08-2016 برقم ايداع   6881 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00ص

27 - نظم ادارة البناء )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   35500  قيدت فى  09-01-1999 برقم ايداع   

112 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2024  12:00:00ص

28 - فراشه حسين مصطفي محمد هندي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54324  قيدت فى  

31-07-2006 برقم ايداع   4977 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2026  12:00:00ص

29 - بورتفوليو لتكوين واداره محافظ الوراق الماليه وصناديق الستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   55392  

قيدت فى  12-11-2006 برقم ايداع   7295 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/11/2026  12:00:00ص

30 - ارض الخير القابضة للستثمارات المالية   شركة سبق قيدها برقم :   62547  قيدت فى  2012-04-05 

برقم ايداع   1931 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

31 - وليد عمرو وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   73056  قيدت فى  29-01-2017 برقم ايداع   766 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

32 - رافت فاروق عازر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74503  قيدت فى  29-05-2017 برقم ايداع   

4538 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

33 - ناهد حامد عبدالقادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18472  قيدت فى  12-03-1992 برقم ايداع   

953 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

34 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  13-01-2015 برقم ايداع   196 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2025  12:00:00ص
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35 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  27-02-2000 برقم ايداع   1076 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2025  12:00:00ص

36 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  26-04-2000 برقم ايداع   2235 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2025  12:00:00ص

37 - شركة مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  20-05-2003 برقم ايداع   2371 وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2023  12:00:00ص

38 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  20-05-1999 برقم ايداع   2670 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2024  12:00:00ص

39 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  19-06-2002 برقم ايداع   2710 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2022  12:00:00ص

40 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  28-05-2005 برقم ايداع   2910 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2015  12:00:00ص

41 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  08-06-1999 برقم ايداع   3103 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2024  12:00:00ص

42 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  12-06-2007 برقم ايداع   3199 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  12:00:00ص

43 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  17-09-2015 برقم ايداع   3914 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2025  12:00:00ص

44 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  19-07-1999 برقم ايداع   4025 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2024  12:00:00ص

45 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  07-11-2013 برقم ايداع   4610 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2023  12:00:00ص

46 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  18-08-1999 برقم ايداع   4625 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2024  12:00:00ص

47 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  18-08-1999 برقم ايداع   4626 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2024  12:00:00ص

48 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  28-10-2008 برقم ايداع   5040 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2018  12:00:00ص

49 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  28-10-2008 برقم ايداع   5041 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2023  12:00:00ص

50 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  07-12-1998 برقم ايداع   6713 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2023  12:00:00ص

51 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  17-12-2006 برقم ايداع   8381 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2016  12:00:00ص

52 - شركه الغمرى للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   25235  قيدت فى  29-03-1995 برقم ايداع   

1352 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2025  12:00:00ص

53 - مصوغات عماد سمير وشركاه ) ورثه سمير شاكر عبدالشهيد(   شركة سبق قيدها برقم :   29397  قيدت 

فى  08-12-1996 برقم ايداع   6120 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2026  12:00:00ص

54 - تامر فؤاد و احمد شوقى   شركة سبق قيدها برقم :   29700  قيدت فى  07-01-1997 برقم ايداع   

111 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2027  12:00:00ص

55 - صلح الدين السيد جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40781  قيدت فى  20-12-2000 برقم ايداع   

6488 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2020  12:00:00ص
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56 - تعديل السم التجارى للشركة ليصببح  عصام سيد احمد احمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   43906  

قيدت فى  03-06-2002 برقم ايداع   2379 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/06/2027  12:00:00ص

57 - تعديل السم التجارى للشركة ليصببح  عصام سيد احمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   43906  

قيدت فى  03-06-2002 برقم ايداع   2379 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/06/2027  12:00:00ص

58 - شركة اليمان لدباغة الجلود   شركة سبق قيدها برقم :   43906  قيدت فى  02-07-2009 برقم ايداع   

3237 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2024  12:00:00ص

59 - عصام التيجى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   43906  قيدت فى  02-07-2009 برقم ايداع   

3237 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2024  12:00:00ص

60 - شركه القدس للتجاره والمقاولت حسين حامد ابوطالب طعيمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   45018  

قيدت فى  04-12-2002 برقم ايداع   5523 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/12/2022  12:00:00ص

61 - شركة سيتى ستايل   شركة سبق قيدها برقم :   49239  قيدت فى  12-10-2009 برقم ايداع   4751 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  12:00:00ص

62 - شركة سيد محمد عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49239  قيدت فى  12-10-2009 برقم 

ايداع   4751 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  

12:00:00ص

63 - ابراهيم عبد السميع وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   50017  قيدت فى  14-02-2005 برقم ايداع   

804 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2025  12:00:00ص

64 - تعديل اسم الشركه ليصبح  شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   57472  

قيدت فى  27-02-2014 برقم ايداع   1009 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/02/2024  12:00:00ص

65 - شركة بنس   شركة سبق قيدها برقم :   57472  قيدت فى  27-02-2014 برقم ايداع   1009 وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2024  12:00:00ص

66 - بنس   شركة سبق قيدها برقم :   57472  قيدت فى  20-12-2010 برقم ايداع   6449 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2025  12:00:00ص

67 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركة بنس للتوكيلت التجاريه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   57472  

قيدت فى  20-12-2010 برقم ايداع   6449 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2025  12:00:00ص

68 - تعديل السم التجارى الى  احمد فتحى عبدالحميد طنطاوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   64932  

قيدت فى  10-06-2014 برقم ايداع   2746 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/06/2024  12:00:00ص

69 - تامر مختار صابر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   68556  قيدت فى  20-01-2016 برقم ايداع   

528 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00ص

70 - فتحى مبارك مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   68992  قيدت فى  22-02-2016 برقم ايداع   

1537 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2026  12:00:00ص

71 - تعديل السم التجارى ليصبح  هيثم ابراهيم محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   73155  قيدت فى  

07-02-2017 برقم ايداع   1026 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

72 - اصبح السم التجارى  ورثة طارق شبل عنهم حسن طارق شبل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

73318  قيدت فى  19-02-2017 برقم ايداع   1420 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

Page 77 of 86 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

73 - شركة هابيكو للتجارة شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   11236  قيدت فى  

12-09-1988 برقم ايداع   2088 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/09/2018  12:00:00ص

74 - طارق عبدالسلم وشريكته شركه ابتلج للتجارة وتجهيز المحلت   شركة سبق قيدها برقم :   35571  

قيدت فى  25-01-1999 برقم ايداع   281 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/01/2019  12:00:00ص

75 - المهندسون المتحدون للتوريدات الكهربائيه )احمد فؤاد وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   39282  قيدت 

فى  28-06-2015 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/06/2025  12:00:00ص

76 - سيف النصر فوزي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52048  قيدت فى  07-11-2005 برقم ايداع   

6098 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2025  12:00:00ص

77 - تعديل السم التجارى ليصبح محمد سيد سنوسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   74313  قيدت فى  

14-05-2017 برقم ايداع   4037 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

78 - رنا عصام رشاد سيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   74410  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

4295 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

79 - مصطفى عادل حنفى فؤاد   شركة سبق قيدها برقم :   8210  قيدت فى  24-05-1987 برقم ايداع   

1469 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

80 - المروه للتجهيزات الطبيه والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   11409  قيدت فى  28-10-2014 برقم 

ايداع   4857 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2024  

12:00:00ص

81 - د احمد فتوح عبدالهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11409  قيدت فى  28-10-2014 برقم 

ايداع   4857 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2024  

12:00:00ص

82 - شركة سيناءالدولية للرخام والجرانيت شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   17894  قيدت 

فى  03-12-1991 برقم ايداع   3714 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2026  12:00:00ص

83 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  11-01-2017 برقم ايداع   286 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  12:00:00ص

84 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  02-02-2006 برقم ايداع   534 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2026  12:00:00ص

85 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  05-03-2008 برقم ايداع   1188 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2018  12:00:00ص

86 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  21-03-1998 برقم ايداع   1444 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2023  12:00:00ص

87 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  19-07-1999 برقم ايداع   4026 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2024  12:00:00ص

88 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  03-09-2009 برقم ايداع   4257 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2024  12:00:00ص

89 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   4388 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص

90 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   4389 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص

91 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   4390 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص
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92 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   4391 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص

93 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   4392 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص

94 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   4393 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص

95 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   4394 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص

96 - مانفودز   شركة سبق قيدها برقم :   23349  قيدت فى  07-12-2015 برقم ايداع   5961 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2025  12:00:00ص

97 - احمد فتحى جلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23637  قيدت فى  14-08-1994 برقم ايداع   

2987 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2024  12:00:00ص

98 - خالد احمد امام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28565  قيدت فى  17-09-1996 برقم ايداع   

4256 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2026  12:00:00ص

99 - امين حمد شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28729  قيدت فى  02-10-1996 برقم ايداع   

4612 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  12:00:00ص

100 - شركة ماجد و مراد مكرم مراد   شركة سبق قيدها برقم :   30612  قيدت فى  14-05-1997 برقم 

ايداع   2273 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

101 - اسامه سيد عنتر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43545  قيدت فى  27-03-2002 برقم ايداع   

1339 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

102 - اشرف عبد الموجود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56742  قيدت فى  16-05-2007 برقم ايداع   

2647 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

103 - ورثة  سيد مصطفى مهران ) محمد سيد مصطفى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   56524  قيدت 

فى  27-03-2007 برقم ايداع   1736 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

104 - كمال كمال حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   66771  قيدت فى  30-07-2015 برقم ايداع   

3008 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2025  12:00:00ص

105 - دكتور  احمد فتوح عبد الهادى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11409  قيدت فى  1988-10-12 

برقم ايداع   2342 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2003  

12:00:00ص

106 - الشركه العالميه للرخام والجرانيت 0 بدوى امين طه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18589  قيدت 

فى  02-04-1992 برقم ايداع   1198 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2027  12:00:00ص

107 - عبد السلم مصطفى عبد السلم رخا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34924  قيدت فى  

21-10-1998 برقم ايداع   5638 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/10/2023  12:00:00ص

108 - عكاشه احمد محمد محمد عبداللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43830  قيدت فى  

20-05-2002 برقم ايداع   2172 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2027  12:00:00ص

109 - السلم باك للطباعة والتغليف   شركة سبق قيدها برقم :   61534  قيدت فى  27-07-2011 برقم ايداع   

3657 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00ص

110 - تامر زينهم على مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61534  قيدت فى  27-07-2011 برقم 

ايداع   3657 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  

12:00:00ص
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111 - ياسر زينهم على مصطفى على   شركة سبق قيدها برقم :   61534  قيدت فى  27-07-2011 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  

12:00:00ص

112 - ياسر زينهم على مصطفى على   شركة سبق قيدها برقم :   61534  قيدت فى  28-02-2017 برقم 

ايداع   1127115 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  

12:00:00ص

113 - ياسر زينهم على مصطفى على   شركة سبق قيدها برقم :   61534  قيدت فى  28-02-2017 برقم 

ايداع   1127116 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  

12:00:00ص

114 - شركة فاروق فتحى ثابت عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62839  قيدت فى  

18-07-2012 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2022  12:00:00ص

115 - مجدى عبدالقادر بكرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70671  قيدت فى  22-06-2016 برقم 

ايداع   5392 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2026  

12:00:00ص

116 - دعاء عمادالدين عبدالقادر وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   72181  قيدت فى  2016-11-14 

برقم ايداع   9122 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2026  

12:00:00ص

117 - عبد الملك ابراهيم جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24630  قيدت فى  1994-12-29 

برقم ايداع   5219 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2024  

12:00:00ص

118 - ابراهيم زكى رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30544  قيدت فى  04-05-1997 برقم ايداع   

2073 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

119 - ابراهيم زكى رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30544  قيدت فى  25-08-2016 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00

ص

120 - ابراهيم زكى رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30544  قيدت فى  25-08-2016 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00

ص

121 - عبدالرازق شعبان عبدالرازق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30682  قيدت فى  1997-05-21 

برقم ايداع   2445 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

122 - اشرف وشركاه للستثمارات العقاريه والنشاءات   شركة سبق قيدها برقم :   42546  قيدت فى  

22-09-2001 برقم ايداع   4451 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/09/2026  12:00:00ص

123 - شركه محمد سعيد حامد السيد عبدالجليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44114  قيدت فى  

03-07-2002 برقم ايداع   2929 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2022  12:00:00ص

124 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   44114  قيدت فى  03-07-2002 برقم ايداع   2929 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2022  12:00:00ص

125 - عبدالفتاح محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49182  قيدت فى  04-10-2004 برقم 

ايداع   5257 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2024  

12:00:00ص

126 - اشرف خضر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   55119  قيدت فى  17-10-2006 برقم ايداع   

6749 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2026  12:00:00ص
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127 - أشرف خضر عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59488  قيدت فى  11-02-2010 برقم ايداع   

672 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2025  12:00:00ص

128 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمود السعيد علم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73894  قيدت فى  

06-04-2017 برقم ايداع   2977 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2027  12:00:00ص

129 - تعديل السم التجارى ليصبح  شركة العقاد للعمال الهندسية - محمد احمد العقاد وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   7894  قيدت فى  11-04-1987 برقم ايداع   1073 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

130 - شركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   8282  قيدت فى  

12-04-2009 برقم ايداع   1748 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2024  12:00:00ص

131 - عاطف طه حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30128  قيدت فى  08-03-1997 برقم ايداع   

1108 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

132 - سيدة عبد الواحد عبد العزيز وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   32790  قيدت فى  1998-01-20 

برقم ايداع   368 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2023  

12:00:00ص

133 - شركه عمرو سليمان داود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   41904  قيدت فى  24-06-2001 برقم 

ايداع   2823 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2026  

12:00:00ص

134 - اشرف البغدادى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   51173  قيدت فى  16-07-2005 برقم ايداع   

3918 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2020  12:00:00ص

135 - ابراهيم الحسينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56923  قيدت فى  01-07-2007 برقم ايداع   

3526 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2022  12:00:00ص

136 - سمل وعلم الدوم للتنمية العمرانية )س0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   61621  قيدت فى  

24-08-2011 برقم ايداع   4022 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2026  12:00:00ص

137 - تعديل السم التجارى ليصبح  شركه ابوظبى للتجاره والتوريدات والمقاولت العامه - م عمرو سعد 

وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62133  قيدت فى  08-01-2012 برقم ايداع   192 وفى تاريخ  

24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2027  12:00:00ص

138 - عمرو سعد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62133  قيدت فى  24-07-2016 برقم ايداع   5920 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2026  12:00:00ص

139 - تعديل السم التجاري ليصبح  سعيد السيد محمد هاشم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63960  قيدت 

فى  09-06-2013 برقم ايداع   2810 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/06/2023  12:00:00ص

140 - شركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص ) ش 0 م 0 م (   شركة سبق قيدها برقم :   8282  قيدت فى  

07-06-1987 برقم ايداع   1565 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

141 - مصطفى محمد احمد الحديدى   شركة سبق قيدها برقم :   12849  قيدت فى  21-06-1989 برقم ايداع   

1708 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/1999  12:00:00ص

142 - اصبح  سماح نبيل مصيلحى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   15833  قيدت فى  1990-12-04 

برقم ايداع   3483 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2025  

12:00:00ص

143 - مصطفى عوض سليمان شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18216  قيدت فى  01-02-1992 برقم 

ايداع   381 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2027  12:00:00

ص
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144 - محمد فريد وشركاه للخدمات البتروليه والمفرقعات   شركة سبق قيدها برقم :   19004  قيدت فى  

22-06-1992 برقم ايداع   2065 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2027  12:00:00ص

145 - مرفت حسن حسين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   21438  قيدت فى  28-08-1993 برقم ايداع   

2959 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2023  12:00:00ص

146 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفنادق  ايجوث ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

11-01-1998 برقم ايداع   185 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/01/2023  12:00:00ص

147 - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث شركة تابعة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   

32700  قيدت فى  25-05-2008 برقم ايداع   2564 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/05/2023  12:00:00ص

148 - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث )ش0ت0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   32700  

قيدت فى  30-05-2007 برقم ايداع   2921 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/05/2027  12:00:00ص

149 - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

04-08-2010 برقم ايداع   4016 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/08/2025  12:00:00ص

150 - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

04-08-2010 برقم ايداع   4017 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/08/2025  12:00:00ص

151 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفنادق) ايجوث(   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

27-09-2000 برقم ايداع   5152 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2025  12:00:00ص

152 - فندق كليوباترا   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  27-09-2000 برقم ايداع   5152 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص

153 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفنادق ) ايجوث(   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

27-09-2000 برقم ايداع   5153 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2025  12:00:00ص

154 - فندق كوزموبوليتان   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  27-09-2000 برقم ايداع   5153 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص

155 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفندق ) ايجوث(   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

27-09-2000 برقم ايداع   5154 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2025  12:00:00ص

156 - فندق شبرد   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  27-09-2000 برقم ايداع   5154 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص

157 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفنادق ) ايجوث(   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

27-09-2000 برقم ايداع   5155 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2025  12:00:00ص

158 - فندق الكونتنتال   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  27-09-2000 برقم ايداع   5155 وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص

159 - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث   شركة سبق قيدها برقم :   32700  قيدت فى  

24-11-2016 برقم ايداع   9510 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/11/2026  12:00:00ص

160 - شركه اتيليه فاضل   شركة سبق قيدها برقم :   43690  قيدت فى  22-04-2002 برقم ايداع   1772 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص
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161 - كيميائي  برهان نور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44048  قيدت فى  22-06-2002 برقم ايداع   

2727 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00ص

162 - تعديل اسم الشركةالى مريم احمد الجاعونى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   53993  قيدت فى  

27-06-2006 برقم ايداع   4133 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2026  12:00:00ص

163 - د اسامه عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62619  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   

2277 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

164 - شركه سنتر اولد عبد الرسول محمد عبد الرسول وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   62811  قيدت 

فى  18-06-2012 برقم ايداع   3161 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2027  12:00:00ص

165 - شركة صندوق الملكيه الخاصه لتنمية المشروعات السياحيه )بابيرس( PAPYRUS ش0م0م   شركة 

سبق قيدها برقم :   68760  قيدت فى  07-02-2016 برقم ايداع   971 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2026  12:00:00ص

166 - احمد محمد الفضالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69892  قيدت فى  19-04-2016 برقم ايداع   

3512 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2026  12:00:00ص

167 - جمعة هاشم محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   71865  قيدت فى  20-10-2016 برقم ايداع   

8288 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2026  12:00:00ص

168 - حماده شادى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73954  قيدت فى  11-04-2017 برقم ايداع   

3156 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

169 - محمد على و محمود على   شركة سبق قيدها برقم :   74119  قيدت فى  27-04-2017 برقم ايداع   

3582 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2027  12:00:00ص

170 - احمد حسن احمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   74248  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   

3868 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

171 - الشركه العالميه للسمسره فى الورق الماليه ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   22962  قيدت فى  

21-04-1994 برقم ايداع   1495 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/04/2024  12:00:00ص

172 - شركة احمد محمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65387  قيدت فى  2014-11-10 

برقم ايداع   5086 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  

12:00:00ص

173 - صالح كامل عيد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65415  قيدت فى  17-11-2014 برقم 

ايداع   5264 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  

12:00:00ص

174 - شركه جبل الزيت للبترول ) بترو زيت (   شركة سبق قيدها برقم :   27092  قيدت فى  

18-01-1996 برقم ايداع   303 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2026  12:00:00ص

175 - وائل البدرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30721  قيدت فى  25-05-1997 برقم ايداع   

2539 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

176 - موريس تاضروس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30786  قيدت فى  02-06-1997 برقم ايداع   

2713 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

177 - شركة الخلود للصرافة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   59511  قيدت فى  03-11-2013 برقم ايداع   

6235 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2023  12:00:00ص

178 - مرفت محمد رجب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   62070  قيدت فى  03-01-2012 برقم ايداع   

41 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2027  12:00:00ص
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179 - تعديل اسم الشركة ليصبح  حازم عبدالعزيز عزب ومحمد احمد شوقي عزب وشريكتهما 0   شركة سبق 

قيدها برقم :   62344  قيدت فى  19-02-2012 برقم ايداع   999 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

180 - تعديل السمة التجارية للفرع لتصبح اواسيس للتجارة والتوريدات والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها 

برقم :   62344  قيدت فى  19-02-2012 برقم ايداع   999 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

181 - تعديل السم التجارى ليصبح  حجاجى موسى حسن حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62678  

قيدت فى  14-05-2012 برقم ايداع   2573 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/05/2027  12:00:00ص

182 - شركة اسعد جروب   شركة سبق قيدها برقم :   62712  قيدت فى  21-05-2012 برقم ايداع   2735 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

183 - تعديل السم التجارى ليصبح شركة فاروق فتحى ثابت عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

62839  قيدت فى  26-06-2012 برقم ايداع   3312 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/06/2027  12:00:00ص

184 - سهير السيد نصر حسن وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   62855  قيدت فى  28-06-2012 برقم 

ايداع   3366 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

185 - تعديل اسم الشركة الى  محمد محمد بهاء الدين السيد وشريكه علء احمد عبدالحافظ احمد   شركة سبق 

قيدها برقم :   66773  قيدت فى  02-08-2015 برقم ايداع   3012 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2025  12:00:00ص

186 - عمرو ابو سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   71282  قيدت فى  24-08-2016 برقم ايداع   

6826 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  12:00:00ص

187 - تعديل اسم الشركة الى ورثة هشام سعد الدين ابو زيد دياب - مازن هشام سعد الدين ابو زيد وشركاه   

شركة سبق قيدها برقم :   74093  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   3532 وفى تاريخ  2022-05-29  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

188 - جورج عبد المسيح حنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74504  قيدت فى  29-05-2017 برقم 

ايداع   4539 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

189 - اسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2698 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

190 - مركز دلتا للتجارة والتوزيع )دلتا سنتر(   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  2012-05-20 

برقم ايداع   2698 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

191 - اسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2700 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

192 - أسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2011 برقم ايداع   

2701 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2026  12:00:00ص

193 - اسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2702 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

194 - مركز دلتا للتجارة والتوزيع)دلتا سنتر(   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  2012-05-20 

برقم ايداع   2702 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

195 - اسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2703 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص
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196 - مركز دلتا للتجارة والتوزيع )دلتا سنتر(   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  2012-05-20 

برقم ايداع   2703 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

197 - أسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2704 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

198 - اسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2705 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

199 - مركز دلتا للتجارة والتوزيع دلتا سنتر   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  2012-05-20 

برقم ايداع   2705 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

200 - اسامة محمد عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2706 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

201 - مركز دلتا للتجارة والتوزيع دلتا سنتر   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  2012-05-20 

برقم ايداع   2706 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

202 - اسامه محمد عرفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  20-05-2012 برقم ايداع   

2707 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

203 - اسامه محمد عرفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  17-06-2013 برقم ايداع   

2971 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2023  12:00:00ص

204 - مركز دلتا للتجارة والتوزيع )دلتا سنتر(   شركة سبق قيدها برقم :   15685  قيدت فى  2013-06-17 

برقم ايداع   2971 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2023  

12:00:00ص

205 - عفاف المسيرى و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   15813  قيدت فى  02-12-1990 برقم ايداع   

3456 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2025  12:00:00ص

206 - شركة شريف الحلبى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15871  قيدت فى  10-12-1990 برقم ايداع   

3574 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2025  12:00:00ص

207 - علء الغمري و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43793  قيدت فى  14-05-2002 برقم ايداع   

2061 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

208 - زكري تورز   شركة سبق قيدها برقم :   44083  قيدت فى  26-06-2002 برقم ايداع   2823 وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  12:00:00ص

209 - تعديل السم التجارى ليصبح جمال عبد العظيم احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   71900  

قيدت فى  23-10-2016 برقم ايداع   8376 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/10/2026  12:00:00ص

210 - ياسر يوسف محمد النمرسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   72483  قيدت فى  2016-12-08 

برقم ايداع   9964 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  

12:00:00ص

211 - تعدل السم التجارى ليصبح  بدر الدين عبد القادر وشركاه مع بقاء السمه التجاريه كما هى ستارز كول 

للتكييف   شركة سبق قيدها برقم :   74132  قيدت فى  30-04-2017 برقم ايداع   3619 وفى تاريخ  

30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

212 - تعديل اسم الشركة ليصبح شركة نبيل فخرى عبد السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   26362  

قيدت فى  01-10-1995 برقم ايداع   4120 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/09/2025  12:00:00ص

213 - مصطفي جمعه رشاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54289  قيدت فى  27-07-2006 برقم ايداع   

4890 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00ص
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214 - علء السيد حسن حجازى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   61876  قيدت فى  01-11-2011 برقم 

ايداع   5239 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2021  

12:00:00ص

215 - محمد عبدالجواد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   65736  قيدت فى  15-12-2014 برقم ايداع   

65736 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2024  12:00:00ص

216 - ايمن احمد محمد عراقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74016  قيدت فى  19-04-2017 برقم 

ايداع   3333 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

217 - امنه الضوى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   74196  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   

3763 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص
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