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قيود أفراد

1 - محمود سعيد امين سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 7070 ورقم 

قيد 250947    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وتصنيع الثاث, بجهة محافظة الجيزة 4شارع ابراهيم الخليل من 

شارع السلم من شارع المنشيه طوابق -فيصل

2 - ياسمين سعيد سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7343 ورقم 

قيد 249833    رئيسى آخر  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة الشارع المقابل لمسجد العارف بال ترعه 

الشريف كفر حكيم

3 - سعيد ابو هريرة عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 7523 

ورقم قيد 181799    رئيسى آخر  عن مصنع تدوير المخلفات اللكترونية الكهربائية الطبية, بجهة محافظة 

الجيزة القطعة رقم 708مخازن الشباب المنطقة الصناعية -6اكتوبر

4 - حماده نور الدين احمد رسلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7629 

ورقم قيد 212297    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة شارع بين البلدين -الحوامدية

5 - رانيا سمير محمود عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7899 ورقم قيد 215622    رئيسى آخر  عن مصنع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة وحده 1208 

بالمجمع الول الدور الول بعد الرضي بمجمع كرنفال الصناعي الكائن بالقطعه 140 بالمنطقه الصناعيه الثالثه

6 - مصطفي محمد محمود عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7973 ورقم قيد 242470    رئيسى آخر  عن تصنيع العلف بانواعها ودش الحبوب, بجهة محافظة الجيزة ابو 

غالب الطريق الرئيسي بجوار الخيمه منشاه القناطر

7 - مصطفى توفيق حامد حماد تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7897 

ورقم قيد 250969    رئيسى آخر  عن استيراد وتصدير - توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة محل رقم خ6/2/2 مسلسل 258 عنبر 7 خضار -سوق 

العبور

8 - مصطفى توفيق حامد حماد تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7897 

ورقم قيد 250969    رئيسى آخر  عن استيراد وتصدير - توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة الجيزة 57 ش منصور زياده من ش الجامع

9 - محمود عنتر السيد على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 8021 

ورقم قيد 241453    رئيسى آخر  عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الجيزة قطعه 

595 المنطقه الصناعيه مخازن الشباب 6 اكتوبر

10 - سمير احمد امين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 8148 

ورقم قيد 250980    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة 15 ش مصر الحره بولق الدكرور - 

الجيزة

11 - عاطف عبد الحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 8406 

ورقم قيد 168690    رئيسى آخر  عن تجاره زوايا كرتون, بجهة محافظة الجيزة ش رشاح ابوعوض اللبيني 

الهرم

12 - ابراهيم سلمه ابراهيم عضام تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8463 ورقم قيد 186059    رئيسى آخر  عن التصنيع لدي الغير للدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية وتوزيعهم -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه -اداره مراكز للتجميل والعنايه 

بالشعر والبشره اداره المطاعم والكافيهات, بجهة محافظة الجيزة 24شارع محمد شاهين -العجوزة
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13 - احمد عبد الغني عطيه راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8493 

ورقم قيد 245257    رئيسى آخر  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 2 ش طريق النصر ارض الجمعه امبابه

14 - علي صفوت حسن عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8559 ورقم قيد 244251    رئيسى آخر  عن كافتريا ومطعم وبلي استيشن فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه -بموافقه امنيه رقم 379 لسنه 2021, بجهة محافظة 

الجيزة 1 ش ابراهيم قاعود من ش ناهيا امام مسجد ابن عطيه بولق الدكرور
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فروع الفراد

1 - محسن سراج عبد الحفيظ عبد الحافظ  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   7153 ورقم قيد   221967  

محل فرعى  عن مقله  بجهة محافظة الجيزة 4 ابراج الصقا والمروة شارع 24 عز الدين عمر ناصية ترسا اسباتس -

هرم

2 - علي فاروق عبد الفتاح حسن  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   7173 ورقم قيد   250952  محل فرعى  

عن مركز تدريب لتنمية الموارد البشرية في مجال الداري والمالي والستشارات الدارية واعادة الهيكلة .  بجهة 

محافظة القاهرة كورنيش النيل - بجوار معهد ناصر -

3 - علي فاروق عبد الفتاح حسن  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   7173 ورقم قيد   250952  محل فرعى  

عن مركز تدريب لتنمية الموارد البشرية في مجال الداري والمالي والستشارات الدارية واعادة الهيكلة .  بجهة 

محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 10 ش الظافر مدكور - الهرم

4 - عصمت عوض طلبه يوسف  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   7496 ورقم قيد   207016  محل فرعى  

عن توريدات عمومية ومقاولت ومهمات المن الصناعي وطلميات الحريق واجهزة النذار فيما عدا المن والحراسة  

بجهة محافظة الجيزة 10شارع سليم اخر فيصل -الرماية

5 - احمد محمد جمعه هلل  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   7711 ورقم قيد   222682  محل فرعى  عن  

محل ادوات منزليه  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم جي 101الطابق 1-بمول مصر

6 - سماح سيد احمد محمد احمد  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7875 ورقم قيد   153732  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة الجيزة ش داير الناحيه بجوار الجمعيه الشرعيه غرب بهرمس مركز منشاه القناطر

7 - هانى عيد عبدالعليم عبدالدايم  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7806 ورقم قيد   233953  محل فرعى  

عن تجارة الملبس الجاهزة والحذية  فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه6  بجهة محافظة الجيزة 10

شارع محمد ابراهيم -العجوزة

8 - محمد عماد الدين فكرى ابراهيم  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7811 ورقم قيد   250964  محل 

فرعى  عن ورشة تصنيع وتجارة ملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 

بلوك 131 م4 مساكن الزاوية الحمراء من ش اسامة بن زايد

9 - محمد عماد الدين فكرى ابراهيم  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7811 ورقم قيد   250964  محل 

فرعى  عن ورشة تصنيع وتجارة ملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع 

بالعنوان / 12 ش عبدا عويس فيصل

10 - منه ا عبدالمطلب محمد عوض  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7851 ورقم قيد   250965  محل 

فرعى  عن مطعم ماكولت كويتيه  بجهة محافظة السكندرية 25 ش شامبليون - الزاريطه - الدور الرضى - محل 

رقم 4 - قسم

11 - منه ا عبدالمطلب محمد عوض  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7851 ورقم قيد   250965  محل 

فرعى  عن مطعم ماكولت كويتيه  بجهة محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بالعنوان/ تشل اوت اكتوبر )2( على محور 

)26( يوليو - السادس من اكتوبر - قسم

12 - عمرو صابر محمد عبدة سلم  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   7917 ورقم قيد   250970  محل 

فرعى  عن ورشه نجاره موبيليا واعمال الويماو الربسك  بجهة محافظة القاهرة 60ش بدر تقسيم الرقابة الدارية

13 - عمرو صابر محمد عبدة سلم  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   7917 ورقم قيد   250970  محل 

فرعى  عن ورشه نجاره موبيليا واعمال الويماو الربسك  بجهة محافظة الجيزة شارع النزهة

14 - فاتن جمعه منصور حميده  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   8161 ورقم قيد   250981  محل فرعى  

عن مزرعة تربية مواشي  بجهة محافظة القاهرة 4 ش يوسف محمد

15 - فاتن جمعه منصور حميده  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   8161 ورقم قيد   250981  محل فرعى  

عن مزرعة تربية مواشي  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ حوض رأس الخادم -الحرانية

16 - عمرو نبيل عبدا القفاص  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   8164 ورقم قيد   250982  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة القعار رقم 48 ش اسماء فهمي محل

17 - عمرو نبيل عبدا القفاص  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   8164 ورقم قيد   250982  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ 429 ط حدائق الهرام
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18 - عيد عبدا عبدالفتاح  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   8304 ورقم قيد   93283  محل فرعى  عن 

مكتب مقاولت  بجهة محافظة الجيزة الحي الثامن مجاوره 4 عماره 41 نموذج د رقم 2 السادس من اكتوبر

19 - احمد فتحى حسنين ابراهيم  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   8252 ورقم قيد   210658  محل فرعى  

عن ورشة نجاره  بجهة محافظة الجيزة 72شارع الشهيد طارق حجاج -ارض اللواء

20 - محمد سمير محمد الشناوى  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   8580 ورقم قيد   250994  محل فرعى  

عن مكتب استثمار عقاري و مقاولت عموميه و تجارة اراضي و عقارات بأنواعها و استيراد و تصدير  ما عدا 

المجموعه 19 و الماده 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة المنوفية بركه السبع شرق ملك سمير محمد الشناوي هلل 

برك

21 - محمد سمير محمد الشناوى  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   8580 ورقم قيد   250994  محل فرعى  

عن مكتب استثمار عقاري و مقاولت عموميه و تجارة اراضي و عقارات بأنواعها و استيراد و تصدير  ما عدا 

المجموعه 19 و الماده 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة الجيزة وحده 7-3 كابيتال بيزنس محور كريزى ووتر 

الشيخ زايد اكتوبر

22 - محمد أحمد مصيلحي منصور بشر  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   8603 ورقم قيد   250995  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات عموميه وتوريد الزى والثاث المدرسى   ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي   

والطباعة والنترنت  والملبس العسكريه ومستلزماتها(  بجهة محافظة القليوبية الدور3 - شارع فر - أمام مزلقان 

قليوب - فوق حلواني أولد عارف - قليوب البلد - ملك/ عبدالحميد عواض سيد عبدالصمد

23 - محمد أحمد مصيلحي منصور بشر  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   8603 ورقم قيد   250995  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات عموميه وتوريد الزى والثاث المدرسى   ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي   

والطباعة والنترنت  والملبس العسكريه ومستلزماتها(  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 9 ش طريق كفر 

طهرمس الدور الول - امام مدرسة الملكه - فيصل- الجيزه بملك / عصام عبد الفتاح سنوسي محمد تاج الدين
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قيود الشركات

1 - معتز توفيق وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    7071 

ورقم قيد  250948    مركز عام  عن توريدات عموميه وتجاره وتوزيع وتصنيع وتسويق ) فيما عدا النترنت 

والكمبيوتر والمستلزمات ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ( مستحضرات التجميل وتجاره المستحضرات 

التشخيصيه والمصال والقاحات المستلزمات والجهزه والمعدات الطبيه وتجاره المكملت الغذائيه واضافات 

العلف السائله والبودريه بمختلف انواعها والبريمسكات ومخصبات التربه والعشاب الطبيه والتصنيع لدي 

الغير في كل ما سبق وكذا تسجيل وانهاء تسجيل جميع سبق ذكره والتصدير  بجهة محافظة الجيزة 22 ش محمد 

محسن متفرع من ش المنشيه الطوابق فيصل

2 - السنوسي للتوريدات الزراعية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

7617 ورقم قيد  250958    مركز عام  عن التوريدات الزراعية  بجهة محافظة الجيزة ابو رواش طريق 

المنصورية امام كوبري الملك -كرداسة

3 - منال محمد مبروك بن جذنان وشريكها شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    7761 ورقم قيد  250960    مركز عام  عن تجاره وتوزيع وتسجيل المكمكلت الغذائيه والمطهرات 

والمنظفات والمبيدات الحشريه ومستحضرات التجميل والغذيه الخاصه واغذايه الطفال واللبان والمنتجات 

الورقيه والمستلزمات والجهزه الطبيه والتسجيل لدي الجهات المختصه والتصنيع والتعبئه والتغليف لدي الغير 

والقيام بانهاء اجراءات مستحضرات الطبيه لدي الجهات المختصه وذلك دون الخلل بالقوانين واللوائح 

والقرارات الساريه  بجهة محافظة الجيزة 15 ش خالد عز الدين العمرانيه

4 - محمد عصام بهجت مهدي وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    7868 ورقم قيد  250967    مركز عام  عن تصدير منتجات حاصلت زراعيه  بجهة محافظة 

الجيزة مسجد تاكي منشاه رضوان منشاه القناطر

5 - رشا سعيد سلمه علي و شركائها شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

8063 ورقم قيد  250974    مركز عام  عن التجارة في المستلزمات الطبيه والتصدير  بجهة محافظة الجيزة 

الشقة رقم 2 بالدور الول بالعقار رقم 429 ش السودان العجوزه

6 - مينا فهيم صبحي وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

8088 ورقم قيد  250977    مركز عام  عن مونتاج وجرافيك والخدمات الفنيه لما بعد التصوير فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه- بموافقه 

امنيه رقم 513 لسنه 2021  بجهة محافظة الجيزة 20 ش عبد المنعم رياض المهندسين

7 - شريف عبدالغفار وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

8441 ورقم قيد  250987    مركز عام  عن توريدات عموميه ما عدا الكمبيوتر ومستلزماته واصدار الدعايه 

والعلن وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة 1 ش ساري الجابري المريوطيه فيصل

8 - احمد طلعت ادهم وشريكة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

8465 ورقم قيد  250988    مركز عام  عن التوريدات العمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و الدعاية 

والعلن وتوريد العمالة  بجهة محافظة الجيزة 90شارع احمد عرابي -العجوزة
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فروع الشركات

1 - احمد السيد مرشدي وشريكه اسماك ملك البحر   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    7094 ورقم قيد   

244943   فرعى  عن اصبح مطعم اسماك ومكتب توريد وتوزيع السماك وادارة مطاعم السماك  بجهة 

محافظة الجيزة الوحدات التجاريه رقم 15.14.13.8.7.6 مول رقم 2 فيومول طريق العبور وصله دهشور سابقا 

مدينه الشيخ زايد

2 - حاتم زيدان وشريكة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    7080 ورقم قيد   250950   فرعى  عن 

رحلت ونقل العمال والموظفين ) دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى  (  بجهة محافظة القاهرة 195 مساكن الضباط امتداد رمسيس 2 الرضى شقه 2

3 - حاتم زيدان وشريكة   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    7080 ورقم قيد   250950   فرعى  عن 

رحلت ونقل العمال والموظفين ) دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى  (  بجهة محافظة الجيزة دهشور - البدرشين

4 - الشركه المتحده لتجاره السيارات   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    7132 ورقم قيد   64294   

فرعى  عن غرض هذه الشركة وهو استيراد وتصدير وتجاره السيارات وقطع الغيار والكسسوار والكاوتش 

واقامه ورش ومراكز الخدمه والصيانه والوكاله التجاريه واقامه محطات الوقود وتموين السيارات ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها 

والتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقه او 

تلحقها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة الجيزة الوحده محلت ارقام 12.11.2.1 

بالمول رقم  1 الوجود بطريق محور وصله دهشور القطاع 4/3ما بين المدخل رقم 4 والمدخل رقم 5 مدينه الشيخ 

زايد

5 - خالد جابر عويس   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    7261 ورقم قيد   248351   فرعى  عن 

مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الجيزة عربه الخليفه ش سيدي عبدالعزيز وراق العرب

6 - لبسي لين للملبس الجاهزه   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    7261 ورقم قيد   248351   

فرعى  عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الجيزة عربه الخليفه ش سيدي عبدالعزيز 

وراق العرب

7 - ورثة على على محمد الشناوى ) اميمه محمد محمد الشناوى وشركاها(   قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    7366 ورقم قيد   202588   فرعى  عن التصدير  بجهة محافظة الجيزة الدور الرابع من العقار رقم 

369شارع الهرم -عمارة )ب(

8 - مؤسسة الحمد للتجاره الدوليه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    7366 ورقم قيد   202588   

فرعى  عن التصدير  بجهة محافظة الجيزة الدور الرابع من العقار رقم 369شارع الهرم -عمارة )ب(

9 - محمد السيد محمد حسن البنان وشريكه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    7384 ورقم قيد   

249815   فرعى  عن تصدير وتوريدات عموميه وتريد فخار وتوريد مسحوق الغسيل الملبس وتوريد اوانى 

منزليه تصنيع منظفات صناعية وسائلة ومسحوق غسيل  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع مصنع وحدة رقم16 

المبني رقم 9مجمع المل لمنطقة الصناعية -6اكتوبر

10 - ماتركس الدوليه للتجاره والتوريدات MATRIX   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    7384 ورقم 

قيد   249815   فرعى  عن تصدير وتوريدات عموميه وتريد فخار وتوريد مسحوق الغسيل الملبس وتوريد 

اوانى منزليه تصنيع منظفات صناعية وسائلة ومسحوق غسيل  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع مصنع وحدة 

رقم16 المبني رقم 9مجمع المل لمنطقة الصناعية -6اكتوبر

11 - محمد مجدى عبد السلم امين وشركاه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    7554 ورقم قيد   

228735   فرعى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه وتوريدات اجهزة معامل تربه خرسانه اسفلت طرق  

بجهة محافظة الجيزة 11 ش سنار مدينه الطلبه احمد عرابي المهندسين العجوزه

12 - تامر ممدوح حسن احمد رضوان وشركاه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    7464 ورقم قيد   

244201   فرعى  عن اداره المنشات التعليميه واداره المدارس)موافقة امنية رقم 510لسنه 2021(  بجهة 

محافظة الجيزة رقم 24شارع ممدح رضوان -الطوابق فيصل
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13 - جنه العصافير   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    7464 ورقم قيد   244201   فرعى  عن اداره 

المنشات التعليميه واداره المدارس)موافقة امنية رقم 510لسنه 2021(  بجهة محافظة الجيزة رقم 24شارع ممدح 

رضوان -الطوابق فيصل

14 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    7763 ورقم قيد   

250961   فرعى  عن تجاره الملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة محل 1 

عماره 10 مشروع اسكان رامو

15 - خالد شوقي حماد جاب ا وشريكته   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    7763 ورقم قيد   

250961   فرعى  عن تجاره الملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة الجيزة 108 شارع 

الجهاد

16 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    8237 ورقم قيد   

168882   فرعى  عن ادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة الجيزة 20 ش جول جمال المهندسين

17 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    8239 ورقم قيد   

168882   فرعى  عن ادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة الجيزة اول طريق مصر اسكندريه الصحراوي قبل 

بوابه الرسوم

18 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    8245 ورقم قيد   

168882   فرعى  عن ادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة الجيزة محل ST1+G1 بالمول التجاري 260 

طريق الواحات السادس من اكتوبر

19 - احمد ممدوح وشريكته   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    8191 ورقم قيد   234009   فرعى  

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

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

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

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

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

واللئحه الت نفيذيه  بجهة محافظة الجيزة 4باكيات بمحطة شل اوت الدقي امام وزارة الزراعة بالتجاه القادم من 

شارع البطل احمد عبد العزيز ومتجه الي شارع التحرير

20 - محمد عبد السلم مسعود محمد و شريكته   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    8339 ورقم قيد   

226887   فرعى  عن اعمال التقييم العقارى ودراسات الجدوى والستشارات المالية وتصميم المشروعات )فيما 

عدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات اللسلكية والنترنت( 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة )بموجب موافقة امنية رقم 561 لسنة 2021(  بجهة محافظة القاهرة 

1015ش كورنيش النيل شقه 25 الدور 8

21 - محمد عبد السلم مسعود محمد و شريكته   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    8339 ورقم قيد   

226887   فرعى  عن اعمال التقييم العقارى ودراسات الجدوى والستشارات المالية وتصميم المشروعات )فيما 

عدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات اللسلكية والنترنت( 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة )بموجب موافقة امنية رقم 561 لسنة 2021(  بجهة محافظة الجيزة شقة 

15 - عمارات النيل برج 5 - المريوطية - فيصل

22 - امل عبد العليم الجندى وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    8319 ورقم قيد   250986   

فرعى  عن معامل سينا لب للتحاليل الطبيه  بجهة محافظة القاهرة شقه 5 الدور الول عقار 15 ش النصر م 

سابقه التجهيز التجمع الثالث القاهره الجديده

23 - امل عبد العليم الجندى وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    8319 ورقم قيد   250986   

فرعى  عن معامل سينا لب للتحاليل الطبيه  بجهة محافظة الجيزة الوحده رقم 10 بالدور الثانى علوى بالعقار رقم 

21 ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

24 - معامل سينا لب للتحاليل الطبيه   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    8319 ورقم قيد   250986   

فرعى  عن معامل سينا لب للتحاليل الطبيه  بجهة محافظة القاهرة شقه 5 الدور الول عقار 15 ش النصر م 

سابقه التجهيز التجمع الثالث القاهره الجديده
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25 - معامل سينا لب للتحاليل الطبيه   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    8319 ورقم قيد   250986   

فرعى  عن معامل سينا لب للتحاليل الطبيه  بجهة محافظة الجيزة الوحده رقم 10 بالدور الثانى علوى بالعقار رقم 

21 ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

26 - موسي هليل وشركاه   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    8582 ورقم قيد   149068   فرعى  عن 

توكيلت تجاريه وتوريدات عموميه واستيراد وتصدير وتوريدات كهربائيه وميكانيكيه فيما عدا الكمبيوتر  بجهة 

محافظة الجيزة قطعه 119 امتداد الصناعيه السادسه 6 اكتوبر

27 - هشام لشين وشركاه   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    8540 ورقم قيد   250990   فرعى  عن 

اداره وانشاء مراكز طبيه  بجهة محافظة القاهرة 31 ش يوسف الصحابى ميدان الحجاز مصر الجديده

28 - هشام لشين وشركاه   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    8540 ورقم قيد   250990   فرعى  عن 

اداره وانشاء مراكز طبيه  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع للشركة / بالعقار 22 شارع لبنان - قسم العجوزة - 

الدور الول
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 محو - شطب

1 - تاتسوندو يوشيمورا  تاجر فرد سبق قيده برقم   175036 قيد فى 05-03-2006 برقم ايداع  3163 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

2 - احمد محمد فراج رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   196142 قيد فى 10-09-2009 برقم ايداع  12860 

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

3 - دسوقى لتجارة واستيراد السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   212429 قيد فى 07-06-2011 برقم ايداع  

9364 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

4 - ابراهيم محمد عوض عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   212430 قيد فى 07-06-2011 برقم ايداع  

9365 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

5 - احمد عبدالرحيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   244944 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع  

19232 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

6 - فرج حلمى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   62927 قيد فى 16-01-1984 برقم ايداع  357 وفى تاريخ  

09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

7 - مصطفى يونس احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   146018 قيد فى 13-03-2002 برقم ايداع  2736 

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

8 - محمد محمد ابو العينين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   208933 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع  946 

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

9 - احمد عبد الرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   247991 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع  14828 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

10 - على عبدالوهاب عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64157 قيد فى 21-06-1984 برقم ايداع  3857 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

11 - محمد عبد الحكيم عبد الحميد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   142295 قيد فى 18-07-2001 برقم 

ايداع  7757 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

12 - احمد صلح احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   190544 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع  3949 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

13 - اشرف محمد عبد العظيم عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   212783 قيد فى 19-06-2011 برقم 

ايداع  10280 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

14 - فادى عيد رفائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   249957 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

13185 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

15 - جورج امين عزيز مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185874 قيد فى 20-02-2007 برقم ايداع  2738 

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

16 - نشوى خالد ابو رواش احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   198355 قيد فى 09-12-2009 برقم ايداع  

18077 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

17 - ايمان صالح توفيق صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   231696 قيد فى 14-04-2014 برقم ايداع  4157 

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

18 - سعيد عطا السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   242512 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع  10481 

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

19 - ناديه جرجس بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم   57651 قيد فى 13-06-1982 برقم ايداع  5666 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

20 - شيحة للدوات المنزلية  تاجر فرد سبق قيده برقم   152204 قيد فى 22-03-2003 برقم ايداع  2998 

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

21 - عصام فتحى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185533 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع  

2062 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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22 - سيد محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   227348 قيد فى 08-11-2012 برقم ايداع  20618 

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

23 - احمد محمود صالح عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   233216 قيد فى 17-11-2014 برقم ايداع  

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

24 - محمد السيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   238991 قيد فى 11-04-2017 برقم ايداع  5770 

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

25 - اسامة محمد صديق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97150 قيد فى 01-12-1993 برقم ايداع  7645 

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

26 - تهانى عبد العزيز حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   180702 قيد فى 20-08-2006 برقم ايداع  

14112 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

27 - فاطمة ربيع محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   198805 قيد فى 28-12-2009 برقم ايداع  

19163 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

28 - احمد ابو بكر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   213541 قيد فى 11-07-2011 برقم ايداع  

12482 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

29 - حسام حامد مصطفي منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   241850 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع  

6215 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

30 - حلمى محمود مرسى خفاجه  تاجر فرد سبق قيده برقم   200870 قيد فى 09-03-2010 برقم ايداع  

4323 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

31 - خليل عاشور خليل عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   214443 قيد فى 15-08-2011 برقم ايداع  

14471 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

32 - عمر حلمى محمود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   250303 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع  

2314 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

33 - عبدالمنصف عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32599 قيد فى 26-03-1974 برقم ايداع  1515 

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

34 - مصطفى مسعد مصطفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   65003 قيد فى 07-11-1984 برقم ايداع  

6341 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

35 - محمد منير محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   114303 قيد فى 01-07-1997 برقم ايداع  7745 

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

36 - مكتب طلعت للتوريدات العموميه ومهمات المكاتب  تاجر فرد سبق قيده برقم   195041 قيد فى 

28-07-2009 برقم ايداع  10148 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجارة

37 - محمد حافظ ابراهيم رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   202616 قيد فى 11-05-2010 برقم ايداع  

8384 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

38 - نادية محمد قرنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   218773 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع  1201 

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

39 - عمرو عطا عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   242338 قيد فى 26-06-2018 برقم ايداع  

9141 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

40 - فادي بشري حنا عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   247364 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع  

10998 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - حسام سلوع سالم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   249931 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع  

12952 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

42 - مكتب البطوطى للتصميمات الهندسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   93650 قيد فى 27-09-1992 برقم 

ايداع  6645 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لرتك التجارة

43 - محمد امين امين حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   122110 قيد فى 29-07-1998 برقم ايداع  8915 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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44 - حسن همام بخيت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   158654 قيد فى 27-03-2004 برقم ايداع  3437 

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

45 - احمد مدحت صادق زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   180667 قيد فى 17-08-2006 برقم ايداع  

14056 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

46 - محمد ديب ابو بكر ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم   188288 قيد فى 29-04-2007 برقم ايداع  

7491 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

47 - مجدى شعبان احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   188876 قيد فى 30-05-2007 برقم ايداع  

9151 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

48 - رضا مسعود خطاب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   213315 قيد فى 04-07-2011 برقم ايداع  

11989 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

49 - اصبح  علء محمد محمد عميش  تاجر فرد سبق قيده برقم   234161 قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع  

4081 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

50 - ربيع محمد عبد الهادى عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   243518 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع  

15248 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

51 - اسماء ابراهيم محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   244100 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع  

16653 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

52 - منال سعدالدين كمال الدين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   246541 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع  

6817 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

53 - مصطفي فوزي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   248908 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  4572 

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

54 - حنان احمد عبدالفتاح حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   87137 قيد فى 17-09-1990 برقم ايداع  

6285 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - مدحت جمال حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   195292 قيد فى 05-08-2009 برقم ايداع  10980 

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

56 - هيثم على عبد الخالق عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   225555 قيد فى 16-09-2012 برقم ايداع  

16758 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

57 - احمد محمود محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   232154 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع  

6491 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

58 - السيده  نائله كامل احمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   58180 قيد فى 07-08-1982 برقم ايداع  

6582 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

59 - سمير ابراهيم علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   110654 قيد فى 23-12-1996 برقم ايداع  

13951 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

60 - محمد احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   123019 قيد فى 13-09-1998 برقم ايداع  11036 

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

61 - عادل صلح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   149014 قيد فى 03-09-2002 برقم ايداع  9695 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

62 - نعيمه محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   163062 قيد فى 20-10-2004 برقم ايداع  13413 

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

63 - هبة عبد الرحمن على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   195303 قيد فى 06-08-2009 برقم ايداع  

11024 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

64 - عادل فؤاد فيصل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   207397 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع  19912 

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

65 - ممدوح فاروق عباس جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   209614 قيد فى 21-02-2011 برقم ايداع  

2509 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه
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66 - وليد عبد الحميد عطيه حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   210624 قيد فى 07-04-2011 برقم ايداع  

5100 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

67 - محمد ابراهيم ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   221627 قيد فى 23-04-2012 برقم ايداع  

7971 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

68 - الفت اشرف رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   231305 قيد فى 17-02-2014 برقم ايداع  1721 

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

69 - صبرى سمير عبد الواحد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   237020 قيد فى 03-07-2016 برقم 

ايداع  0 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

70 - سلمه مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61962 قيد فى 26-09-1983 برقم ايداع  5583 وفى 

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

71 - اشرف حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   149904 قيد فى 23-10-2002 برقم ايداع  11829 

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

72 - ايمن سعد ابراهيم مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   212128 قيد فى 29-05-2011 برقم ايداع  8606 

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

73 - محمود سيد محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   215596 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع  

17200 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

74 - حامد رشيد حامد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   218153 قيد فى 28-12-2011 برقم ايداع  22969 

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

75 - عماد حمدى عبد الحى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   231083 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع  

432 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

76 - صبرى محمد السيد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   182009 قيد فى 01-10-2006 برقم ايداع  

16622 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

77 - حمادة سمير ابراهيم حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   182930 قيد فى 08-11-2006 برقم ايداع  

18287 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - محمد امين عبد الكريم شعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   184641 قيد فى 08-11-2007 برقم ايداع  

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

79 - رمضان على احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185496 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع  1981 

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

80 - احمد امين اسماعيل مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   202012 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع  

7006 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

81 - ثروت ابراهيم ابو العل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   246632 قيد فى 02-06-2019 برقم ايداع  

7249 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

82 - سيدحافظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم   79114 قيد فى 10-05-1988 برقم ايداع  3987 وفى تاريخ  

25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

83 - دعاء محمد الوطنى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   203987 قيد فى 27-06-2010 برقم ايداع  

11540 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

84 - محمود عبد الفتاح عبد السميع عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   204322 قيد فى 2010-07-07 

برقم ايداع  12305 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

85 - محمد محمود عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   204381 قيد فى 08-07-2010 برقم ايداع  

12443 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - اشرف سيد خليل عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   211950 قيد فى 24-05-2011 برقم ايداع  8198 

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

87 - ابراهيم سليم احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   216603 قيد فى 01-11-2011 برقم ايداع  

19500 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة
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88 - احمد عبد الرحمن احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   221597 قيد فى 22-04-2012 برقم ايداع  

7918 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

89 - حسام محمد حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   223191 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع  6902 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

90 - جميانه جرجس سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   110744 قيد فى 28-12-1996 برقم ايداع  14179 

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

91 - السيد على احمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   113563 قيد فى 28-05-1997 برقم ايداع  6075 وفى 

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

92 - هشام محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197001 قيد فى 20-10-2009 برقم ايداع  

14958 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

93 - ناصر ابراهيم ابو السعود عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   224598 قيد فى 09-08-2012 برقم ايداع  

14711 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

94 - نعيم عبد المسيح نعيم اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   238846 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع  

4489 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

95 - مايكل ممدوح نجيب فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   241628 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع  4533 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

96 - عبدالرحمن موسي حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   249884 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع  

12348 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

97 - زهران معوض محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   113950 قيد فى 14-06-1997 برقم ايداع  

6495 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

98 - عبد القادر عبد المنعم عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   127152 قيد فى 18-04-1999 برقم ايداع  

4232 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

99 - سامى حمزه حسن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   175981 قيد فى 03-04-2006 برقم ايداع  

5037 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

100 - سمير رشدى حبشى عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   228514 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع  

1132 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

101 - المختار مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   243788 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع  

15872 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

102 - مدحت سعد عبدالمنعم شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   244400 قيد فى 22-11-2018 برقم 

ايداع  17347 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - هدير زكريا جلل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   248829 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  

14432 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الرئيسي الخر

104 - اسامه رشدي سعد بحر  تاجر فرد سبق قيده برقم   249568 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع  9231 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

105 - عز الدين رمضان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   84384 قيد فى 18-11-1989 برقم ايداع  8198 

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

106 - محمد فؤاد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   218091 قيد فى 26-12-2011 برقم ايداع  

22811 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

107 - امير سمير بطرس مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم   225815 قيد فى 24-09-2012 برقم ايداع  

17361 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

108 - ناصر جمعه محمود حسنين جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   226569 قيد فى 14-10-2012 برقم 

ايداع  18959 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

109 - عبد الشافى شعبان عبد الشافى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   236404 قيد فى 24-03-2016 برقم 

ايداع  4339 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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110 - احمد صادق ابو بكر الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   226285 قيد فى 04-10-2012 برقم ايداع  

18338 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

111 - السيد عبد الرؤوف ابراهيم شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   230600 قيد فى 2013-11-06 

برقم ايداع  11653 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - محمد يوسف عبد الحفيظ شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   179489 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع   

11779 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - سهام رزق حبيب جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم   244723 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع   18216 

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

3 - هانى عبد العزيز محمد عكاشه تاجر فرد سبق قيده برقم   183903 قيد فى 07-12-2006 برقم ايداع   

20164 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - وليد عبد التواب ابو القاسم غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   218868 قيد فى 19-01-2012 برقم ايداع   

1404 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - محمد توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   169915 قيد فى 23-11-2008 برقم ايداع   22430 فى 

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

6 - ياسمين سعيد سعد محمد بكير تاجر فرد سبق قيده برقم   249833 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع   

11957 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - جمال محمد عيد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   201708 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع   

1846894 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد على محمد على نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   222857 قيد فى 29-05-2012 برقم ايداع   

10552 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

9 - محمد عبد الصمد عبد الفتاح حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم   202423 قيد فى 04-05-2010 برقم ايداع   

7923 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - الديب للدوات الصحية و المقاولت الصحية تاجر فرد سبق قيده برقم   139881 قيد فى 2001-02-25 

برقم ايداع   2096 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - الشيمى للبلط تاجر فرد سبق قيده برقم   151647 قيد فى 17-02-2003 برقم ايداع   1678 فى تاريخ  

17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

12 - شريف لتجارة الجهزة الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم   167993 قيد فى 29-05-2005 برقم ايداع   

7263 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - محمد محمد محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   175056 قيد فى 05-03-2006 برقم ايداع   

3196 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - محمود سيد احمد عبد الغنى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   179880 قيد فى 25-07-2006 برقم ايداع   

12558 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

15 - على عويس محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   244210 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع   

16924 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - عبدا محمد عبدا ابو العينين الصفتى تاجر فرد سبق قيده برقم   249880 قيد فى 16-11-2020 برقم 

ايداع   12286 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - اسلم ماهر عباس ابراهيم العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم   250957 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع   

7601 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

18 - اون للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   129009 قيد فى 12-07-1999 برقم ايداع   8321 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

19 - عاطف عبد الظاهر على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   177066 قيد فى 09-05-2006 برقم ايداع   

6831 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

20 - محمد شعبان عاشور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   178843 قيد فى 25-06-2006 برقم ايداع   

10641 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

21 - على ممدوح على رواش تاجر فرد سبق قيده برقم   180272 قيد فى 07-08-2006 برقم ايداع   

13308 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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22 - ابراهيم سلمة ابراهيم عضام تاجر فرد سبق قيده برقم   186059 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع   

3101 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - يحيى زكريا عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم   216479 قيد فى 27-10-2011 برقم ايداع   19184 

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

24 - محمد سامى عبد التواب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   220150 قيد فى 04-03-2012 برقم ايداع   

5439 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

25 - عل نصر عبداللطيف حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   248235 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع   

16607 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - صيدليه د محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   185040 قيد فى 25-01-2007 برقم ايداع   

1068 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - امجد محمود ابو الفضل تاجر فرد سبق قيده برقم   222418 قيد فى 17-05-2012 برقم ايداع   9783 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

28 - محمد وحيد سيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   223655 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع   12225 

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

29 - ملك عبد المسيح الياس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   229762 قيد فى 18-08-2013 برقم ايداع   

8751 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - السيد صابر مسعد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   242376 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع   9417 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

31 - محمود احمد محمد عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم   249219 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   

7204 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

32 - سامح محمد عبدالرازق عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   192954 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع   

11396 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - خالد احمد فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   220607 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع   5464 

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

34 - نصر حسين عبدالوهاب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   241406 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع   

3073 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - بهجت رشدى جندى تاجر فرد سبق قيده برقم   104530 قيد فى 02-11-1995 برقم ايداع   10885 فى 

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

36 - امل شعراوى محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   169039 قيد فى 10-07-2005 برقم ايداع   

9346 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - كفافى لبيع قطع غيار السيارات المستعملة تاجر فرد سبق قيده برقم   188673 قيد فى 2007-05-09 

برقم ايداع   8114 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

38 - هناء سالم عبد الصادق حسب النبى تاجر فرد سبق قيده برقم   194863 قيد فى 20-07-2009 برقم ايداع   

10023 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

39 - محمد بدوى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   238829 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع   4272 

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

40 - محمود عنتر السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   241453 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع   3255 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

41 - مصطفى احمد سلطان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   147801 قيد فى 25-06-2002 برقم ايداع   

6887 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

42 - ممدوح عيد اسكندر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   200718 قيد فى 04-03-2010 برقم ايداع   

3960 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

43 - محمد نادى عبد الرحمن عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   213043 قيد فى 26-06-2011 برقم 

ايداع   11383 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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44 - محمد ربيع عبدالعزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم   241702 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع   

5045 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - اشرف فاروق محمد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   139989 قيد فى 10-03-2001 برقم ايداع   

2361 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - مشمش نصر ا زكى تاجر فرد سبق قيده برقم   172294 قيد فى 22-11-2005 برقم ايداع   15637 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

47 - احمد عطية مصطفى بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   186959 قيد فى 20-03-2007 برقم ايداع   

4890 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

48 - منال نبيل عبد اللطيف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   189402 قيد فى 29-08-2007 برقم ايداع   

12800 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - احمد فتحى حسنين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   210658 قيد فى 10-04-2011 برقم ايداع   

5189 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

50 - حسام محمد حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   223191 قيد فى 11-06-2012 برقم ايداع   11377 

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

51 - فتحية كمال احمد غز تاجر فرد سبق قيده برقم   237774 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع   14240 

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

52 - اسامه حسن حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   240917 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع   20580 

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

53 - اشرف حسن عبدالمعطي السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   246812 قيد فى 27-06-2019 برقم 

ايداع   8181 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

54 - يوسف عبد السميع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   248017 قيد فى 24-11-2019 برقم ايداع   

15029 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - سعيد عابدين بكر جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم   120214 قيد فى 23-04-1998 برقم ايداع   4586 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

56 - احمد عبدالحفيظ محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   211396 قيد فى 09-05-2011 برقم ايداع   

6933 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

57 - علء عطية السيد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   106542 قيد فى 10-04-1996 برقم ايداع   3349 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

58 - صبحى كمال عواد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   124996 قيد فى 14-12-1998 برقم ايداع   

15598 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

59 - فوزى فهمى مترى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   173547 قيد فى 04-01-2006 برقم ايداع   299 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

60 - على رشدى على عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   204224 قيد فى 05-07-2010 برقم ايداع   

12083 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000,000.000
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العناوين 

1 - رفيق طه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    226721 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع    19238 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/10شارع جمال الفيومي الشهير 

بجمال الفينو شارع عمرو بن العاص-المطبعة -فيصل

2 - طارق عطيه عيسي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    232729 قيد فى 07-09-2014 برقم ايداع    

9717 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/24شارع محمود سابق 

الحناوي -فيصل- الهرام

3 - محسن سراج عبد الحفيظ عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    221967 قيد فى 03-05-2012 برقم 

ايداع    8686 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ابراج الصقا والمروة 

شارع 24عز الدين عمر ناصية ترسا اسباتس -هرم

4 - قرشى عيد خليفه عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    179486 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع    11774 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف نشاط توريد العماله الداخليه من 

النشاط ليصبح النشاط مقاولت وتوريدات عموميه

5 - حماده عبدالرشيد دسوقي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    247983 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    

14774 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ النفلة القطا بجوار مسجد 

الفلسطيني -منشاة القناطر

6 - صبرى محمود عبد الشافى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    183432 قيد فى 26-11-2006 برقم ايداع    

19308 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / غرفه من شقه بالدور 

الرضي بالعقار 30 ش محمد منسي من الملكه من ش العشرين فيصل

7 - حسن مبروك حسن محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    226774 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع    

19346 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف مدينه بني سويف الجديده 

184 منطقه ورش الشباب مركز بني سويف بملك حسن مبروك حسن

8 - وفاء يحيى احمد عبد البر تاجر فرد سبق قيده برقم    231880 قيد فى 08-05-2014 برقم ايداع    5133 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 ش ذهبيه متفرع من ش عمر 

بنعبدالعزيز

9 - ياسمين سعيد سعد محمد بكير تاجر فرد سبق قيده برقم    249833 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    

11957 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشارع المقابل لمسجد العارف 

بال ترعه الشريف كفر حكيم

10 - اصبح منتصر لصناعه الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم    194753 قيد فى 15-07-2009 برقم ايداع    

9756 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16 شارع عبد المقصود رضوان - 

كرداسه

11 - اصبح منتصر لصناعه الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم    194753 قيد فى 15-07-2009 برقم ايداع    

9756 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 5امام مسجد التوحيد 

طريق المنصورية -كرداسة

12 - هناء سالم عبد الصادق حسب النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    194863 قيد فى 20-07-2009 برقم 

ايداع    10023 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 57 ش خاتم 

المرسلين ع غ

13 - جمال محمد عيد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    201708 قيد فى 11-04-2010 برقم ايداع    6665 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زياده راس ماله ليصبح 50000 جنيه 

خمسون الف جنيه

14 - محمد محمد محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    214962 قيد فى 08-09-2011 برقم ايداع    

15708 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/7شارع عبد العزيز 

جاويش ميدان لبنان -المهندسين
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15 - تمام محمد توفيق عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    232152 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع    

6480 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 27شارع الشهيد احمد حمدي -

العشرين -الملك فيصل

16 - محمد حسن محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    247735 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع    

13166 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /  ش 6 ع 131 مج 1 

الحي 7 الشيخ زايد 6 اكتوبر

17 - سعيد ابو هريرة عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    181799 قيد فى 21-09-2006 برقم ايداع    

16210 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم 708مخازن الشباب 

المنطقة الصناعية -6اكتوبر

18 - عاطف سيد محمود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    188304 قيد فى 30-04-2007 برقم ايداع    7520 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل نشاط الرئيسي الخر الكائن في 

286 المنطقة الصناعيه المطورة السادات ليصبح/ مصنع كورن فليكس وتصنيع اسناكس واطعمه المكونه من 

حبوب الغلل والتعبئة للغذية -واضافة له سمة تجارية/العاطف للتجارة

19 - مصطفى منتصر عبد المقصود عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    194753 قيد فى 2022-04-05 

برقم ايداع    5725 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 16 شارع 

عبد المقصود رضوان - كرداسه

20 - محمد عبد الصمد عبد الفتاح حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم    202423 قيد فى 04-05-2010 برقم 

ايداع    7923 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع محمد سعيد 

اوسيم -مركز اوسيم

21 - عصمت عوض طلبه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    207016 قيد فى 27-10-2010 برقم ايداع    

19019 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 10شارع سليم اخر فيصل -

الرماية

22 - ايمن رشدى جندى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    237996 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع    

16168 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/21شارع خطاب جوهر 

من الطريق البيض -ارض اللواء

23 - تمام عبدالحق همام تاجر فرد سبق قيده برقم    71074 قيد فى 02-09-1986 برقم ايداع    6522 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 1ل محل 1 عقار 20 ش سيد محمد 

بكر الطناني امبابه الجيزة

24 - محسن ميخائيل توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    122877 قيد فى 07-09-1998 برقم ايداع    10660 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية محو الفرع الكائن  بالعنوان 25 شارع 

الجراج - شارع بكرى -البر الشرقى- شبين الكوم

25 - ايمن حسن ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    136751 قيد فى 26-08-2000 برقم ايداع    

10120 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع مصر اسيوط 

السريع -البدرشين

26 - حماده نور الدين احمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم    212297 قيد فى 02-06-2011 برقم ايداع    

9041 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع بين البلدين -الحوامدية

27 - على عويس محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    244210 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    

16924 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/6شارع الدارة التعليمية -

كرداسة

28 - على عويس محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    244210 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    

16924 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء نشاط الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان طريق ناهيا ابو رواش كرداسه

29 - على عويس محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    244210 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

9556 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
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30 - اشرف عبدالستار اسماعيل سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    248568 قيد فى 03-02-2020 برقم 

ايداع    1687 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح // ش عبدا من 

ش فتحى هنداوى - البراجيل - اوسيم

31 - محمد احمد فهمي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    248962 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع    

4984 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 61أ عمارة الندلس -الهرم

32 - احمد حسن احمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم    51282 قيد فى 26-08-1980 برقم ايداع    5116 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه نشاط / تصنيع الوجبات الجاهزه 

وتصنيع اللحوم مسبقه الذبح و تصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه ومنتجات المخابز للرئيسي الخر بالعنوان قطعه 

26.25 بقطاع الصناعات الغذائيه بمنطقه 124 فدان

33 - احمد حسن احمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم    51282 قيد فى 26-08-1980 برقم ايداع    5116 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه نشاط / تصنيع الوجبات الجاهزه 

وتصنيع اللحوم مسبقه الذبح و تصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه ومنتجات المخابز للرئيسي الخر

34 - اون للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    129009 قيد فى 12-07-1999 برقم ايداع    

8321 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 10 ش عبدالعزيز طلعت 

حرب العجوزه

35 - على ممدوح على رواش تاجر فرد سبق قيده برقم    180272 قيد فى 07-08-2006 برقم ايداع    

13308 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / طريق الميروطيه امام 

كوبري العزيزيه سقاره

36 - على ممدوح على رواش تاجر فرد سبق قيده برقم    180272 قيد فى 07-08-2006 برقم ايداع    

13308 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / اصبح/ طريق 

المريوطيه اول كوبري العزيزيه - سقاره - البدرشين مع الغاؤه

37 - علي ممدوح علي رواش تاجر فرد سبق قيده برقم    180272 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    

1823 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ طريق المريوطيه اول 

كوبري العزيزيه - سقاره - البدرشين مع الغاؤه

38 - ايهاب رأفت السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    206472 قيد فى 11-10-2010 برقم ايداع    

17764 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع الكائن / منشاة 

عصام - مركز شبين الكوم بملك محى على الشيخ محى الجندى - المنوفية

39 - فاطمة محمد ضاحى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    207943 قيد فى 08-12-2010 برقم ايداع    

21157 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / قطعه رقم 11 تقسيم 

جمعيه النجاح التعاونيه بالكيلو 26 )44( بيعه الكائنه شارع علي حريزي المنطقه الصناعية ابو رواش منطقة 

1000فدان بالكيلو 26طريق مصر اسكندرية الصحراوي -مركز كرداسة الدور الثالث فوق الرضي

40 - عمار عبد ا عمار محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    209631 قيد فى 22-02-2011 برقم ايداع    

2551 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 19 ش طريق كفر 

طهرمس فيصل

41 - محمد سامى عبد التواب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    220150 قيد فى 04-03-2012 برقم ايداع    

5439 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شقه 23 الدور الثالث 35 

شارع الفردوس - الدورى سابقا-العجوزة

42 - محمد سامى عبد التواب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    220150 قيد فى 04-03-2012 برقم ايداع    

5439 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 20 ش عبدالشافي من 

المهندس غنيم مع الغاؤه

43 - رفعت سمير ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    221457 قيد فى 15-04-2012 برقم ايداع    

7600 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع /53 حى الفيروز 

السياحيه الشماليه _6 اكتوبر
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44 - رفعت سمير ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    221457 قيد فى 15-04-2012 برقم ايداع    

7600 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان التالى/فور 

ميكس الوحده الداريه رقم 35بعماره سى الكائن بالدور الدارى فوق البدروم والرضى والميزانين الكائن 

بالمنطقه رقم خ 1 بمدينه بيفرلى هيلز مدينه الشيخ زايد

45 - رفعت سمير ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    221457 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع    

9202 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

46 - احمد محمد جمعه هلل تاجر فرد سبق قيده برقم    222682 قيد فى 22-05-2012 برقم ايداع    

10176 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم جي 101الطابق 1-

بمول مصر

47 - عدلي صدقي نخيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    242193 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع    

8292 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع نصر الوكيل من شارع بني 

محمد-امبابة

48 - نزيهى اسماعيل عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    147690 قيد فى 19-06-2002 برقم ايداع    

6626 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 9 ش 

الحريه- سيجر - طنطا

49 - صيدليه د سماح تاجر فرد سبق قيده برقم    153732 قيد فى 17-06-2003 برقم ايداع    6296 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش داير الناحيه بجوار الجمعيه الشرعيه غرب 

بهرمس مركز منشاه القناطر

50 - محمد مسعد هارون محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    220038 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع    

4230 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 188 ش ابوبكر الصديق 

بحري البلد طريق الحاجر كفر حكيم كرداسه

51 - محمد وحيد سيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    223655 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع    12225 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شارع علي سلمه -المنوات -

مركز ابو النمرس

52 - هانى عيد عبد العليم عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    233953 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع    

2370 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 10شارع محمد ابراهيم -العجوزة

53 - ابراهيم حنا بسالي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    238954 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع    5497 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/1شارع السلم من ترعة السواحل -

وراق الحضر

54 - ميخائيل هديه معوض خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    243646 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع    

15521 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع فتحي سلطان بجوار 

حاره عطيه متولي -وراق العرب

55 - ابرام ديب لبيب ديب تاجر فرد سبق قيده برقم    249360 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    7637 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 5شارع محمد مهران من شارع 

جمال حي ا -خلف الغاز-الوراق

56 - سامح محمد عبدالرازق عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    192954 قيد فى 13-05-2009 برقم ايداع    

5631 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زياده راس ماله ليصبح / 50000 

جنيه

57 - ايمن زيدان زايد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    200593 قيد فى 01-03-2010 برقم ايداع    3650 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح شارع ابناء سوهاج من ترعة عبد 

العال قبل سوق الثلثاء ومجمع المدارس

58 - ايمن زيدان زايد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    200593 قيد فى 01-03-2010 برقم ايداع    3650 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 61 شارع الشرقاوى من شارع 

فيصل _المساحه _هرم مع الغاؤه

Page 22 of 102 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

59 - محمد محمود حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    210767 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع    

5481 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 4 ش فتحي عيسي من ش 

المعصرواي العمرانيه

60 - رانيا سمير محمود عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    215622 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع    

17271 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحده 1208 بالمجمع الول 

الدور الول بعد الرضي بمجمع كرنفال الصناعي الكائن بالقطعه 140 بالمنطقه الصناعيه الثالثه

61 - مصطفي محمد محمود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    242470 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع    

10179 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابو غالب الطريق الرئيسي 

بجوار الخيمه منشاه القناطر

62 - كريم عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    246092 قيد فى 28-03-2019 برقم 

ايداع    4501 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 4 ش محمود 

الخيال متفرع من ش الدكتور حموده مشعل الهرم

63 - صلح محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    226116 قيد فى 01-10-2012 برقم ايداع    

17950 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ رقم 10 ش البطوجي من 

اللبيني - الهرم

64 - محمود عنتر السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    241453 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع    3255 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه 595 المنطقه الصناعيه مخازن 

الشباب 6 اكتوبر

65 - احمد حمدي عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    249197 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    

7046 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الرشاح ناصيه ش محمد 

شاهين - الخصوص - القليوبية

66 - محمد عبد المؤمن على محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    249732 قيد فى 18-10-2020 برقم 

ايداع    1869 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14 ش قريه الفخاريه

67 - ممدوح عيد اسكندر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    200718 قيد فى 04-03-2010 برقم ايداع    

3960 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ مساكن كفر طهرمس امام 

بلوك 34 أ بولق الدكرور

68 - يسرى سويحه عبد المسيح سويحه تاجر فرد سبق قيده برقم    239413 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع    

8879 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شارع القنطرة من شارع 

المسبك وراق الحضر - الجيزة

69 - ميلد ظريف بشري شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    247119 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    

9745 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 42 شارع صادق عطا من 

القصر - امبابة - الجيزة

70 - ابانوب هاني فايز شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    248963 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع    

4985 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 7ش حرم الدائري - اوسيم 

- الجيزة

71 - عيد عبدا عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    93283 قيد فى 13-08-1992 برقم ايداع    5139 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان 100 شارع 

الوتوستراد شقه102 امتداد المل_المعادى _القاهره

72 - عيد عبدا عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    93283 قيد فى 13-08-1992 برقم ايداع    5139 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحي الثامن مجاوره 4 عماره 41 نموذج 

د رقم 2 السادس من اكتوبر

73 - امام امين محمد عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم    145144 قيد فى 16-01-2002 برقم ايداع    

643 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع بالعنوان قطعه رقم 16 

المنطقه القديمه المنطقه الصناعيه ابو رواش ك 2880 ط مصر اسكندريه الصحراوي -ليصبح  قطعة رقم 16/ط 

بمنطقة المتداد بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28-08 طريق مصر اسكندرية ابو رواش
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74 - امام امين محمد عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم    145144 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    

7023 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح  قطعة رقم 16/ط بمنطقة 

المتداد بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28-08 طريق مصر اسكندرية ابو رواش

75 - احمد عطية مصطفى بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    186959 قيد فى 20-03-2007 برقم ايداع    

4890 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 7 ش محمد الرفاعي من 

الطالبيه فيصل

76 - احمد محمد نجيب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196308 قيد فى 17-09-2009 برقم ايداع    

13323 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 333بالدور الثالث -

مول الترجمان -بولق ابو العل

77 - احمد فتحى حسنين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    210658 قيد فى 10-04-2011 برقم ايداع    

5189 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 72شارع الشهيد طارق حجاج -

ارض اللواء

78 - حسام محمد حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    223191 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع    

6902 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

79 - حسام محمد حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    223191 قيد فى 11-06-2012 برقم ايداع    

11377 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان 4 

ش الفيل المطار امبابة

80 - فتحية كمال احمد غز تاجر فرد سبق قيده برقم    237774 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع    14240 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء نشاط الرئيسي الخر الكائن في 9 ش 

مصطفي صالح امبابه

81 - فتحية كمال احمد غز تاجر فرد سبق قيده برقم    237774 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    12211 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

82 - نادر راضي قلدس عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم    245560 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع    

2128 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/3حارة ابراهيم العقباوي 

مدرسة النجاح- وراق العرب

83 - اشرف حامد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    118671 قيد فى 02-02-1998 برقم ايداع    

1134 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 19ع بوابه حورس حدائق 

الهرام -الهرم

84 - سعيد عابدين بكر جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم    120214 قيد فى 23-04-1998 برقم ايداع    

4586 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6شارع الرناؤطي من شارع 

سليمان جوهر -الدقي

85 - عاطف عبد الحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    168690 قيد فى 27-06-2005 برقم ايداع    

8697 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش رشاح ابوعوض اللبيني الهرم

86 - احمد سمير توفيق هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم    198921 قيد فى 31-12-2009 برقم ايداع    

20005 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان 

ليصبح/5 شارع ترعة ترسا العمومى امام صيدلية د /احمد رجب - ابو النمرس

87 - احمد عبدالحفيظ محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    211396 قيد فى 09-05-2011 برقم ايداع    

6933 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/28شارع السادات من 

شارع زغلول -كفر الجبل -الهرم

88 - باسم يوسف عطاا موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    241723 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع    

5183 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع حسين علي -وراق 

العرب

89 - محمد سيد حافظ محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    244135 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع    

16739 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /1شارع عبد السميع رحيم 

من ترعه السواحل -وراق العرب
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90 - هشام حسن حسنى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    117293 قيد فى 22-11-1997 برقم ايداع    

14695 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 310أ شارع الثورة 

المعدنية -حدائق الهرام -الهرم

91 - محمد محمود محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    181272 قيد فى 06-09-2006 برقم ايداع    

15221 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/2شارع المدينه المنورة -

البدرشين

92 - ابراهيم سلمة ابراهيم عضام تاجر فرد سبق قيده برقم    186059 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع    

3101 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 24شارع محمد شاهين -العجوزة

93 - ايمان محمد فايد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    212399 قيد فى 06-06-2011 برقم ايداع    

9280 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 228 ش الهرم ناصيه ش 

ضياء المطبعه الهرم

94 - احمد عبد الغني عطيه راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    245257 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع    

889 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش طريق النصر ارض الجمعه 

امبابه

95 - سناده شفيق دوس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    247838 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع    

13995 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 3شارع الزهراء من 

شارع ايران -الدقي

96 - هدير زكريا جلل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    248829 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    

3527 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء نشاط رئيسي اخر الكائن  

بالعنوان 3 ش سليمان من ش نوراليمان خلف نقطه بشتيل- بشتيل البلد اوسيم

97 - هدير زكريا جلل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    248829 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

14432 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

98 - احمد ناصر احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    249009 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع    

5472 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/رقم 26ابو المجد - ارض 

الحداد-امبابة

99 - اسامه رشدي سعد بحر تاجر فرد سبق قيده برقم    249568 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع    9231 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح ش امتداد الفيومي قها محل رقم 1

100 - اسامه رشدي سعد بحر تاجر فرد سبق قيده برقم    249568 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع    

9231 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح 5 ش احمد علي مرسي 

من ش محمد عثمان جزيره محمد الوراق مع الغاؤه

101 - وفاء شوقى فهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    187008 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    

4983 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الفرع الكائن ناصيه سنهور 

الفيلة

102 - علي صفوت حسن عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم    244251 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

170149 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش ابراهيم قاعود من ش 

ناهيا امام مسجد ابن عطيه بولق الدكرور

103 - وليد نبيه زكريا زكى تاجر فرد سبق قيده برقم    239079 قيد فى 24-04-2017 برقم ايداع    6401 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/5شارع علي الشربيني من 

المشروع المنيرة الغربية -امبابة
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النشاط

1 - رفيق طه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  226721 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع    19238

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريدات عامه

2 - صلح منصور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  116703 قيد فى 26-10-1997 برقم ايداع    13246وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب رحلت ونقل عمال داخل جمهرية مصر العربية

3 - اصبح متعهد نقل عمال اسامه السيد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  153177 قيد فى 21-05-2003 برقم 

ايداع    5226وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال داخل جمهرية 

مصر العربية

4 - قرشى عيد خليفه عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  179486 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    5942وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط توريد العماله الداخليه من النشاط ليصبح النشاط 

مقاولت وتوريدات عموميه

5 - ناصر جلل محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  238940 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع    5388

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /توريدات عمومية فقط

6 - حماده عبدالرشيد دسوقي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  247983 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    

14774وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /تصنيع مواسير فيبر جلس

7 - اشرف محمد عبد المالك عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  204347 قيد فى 08-07-2010 برقم ايداع    

12371وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / صيانه اجهزه التبريد والتكييف

8 - عادل حسن على حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  239703 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    0وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / منظفات منزليه

9 - مالك جورج فتحي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  247810 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع    13691

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6

10 - هناء سالم عبد الصادق حسب النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  194863 قيد فى 20-07-2009 برقم ايداع    

10023وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح دعايه واعلنفيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعدالحصول علي التراخيص اللزمه-  بموافقه امنيه رقم 356

لسنه 2021

11 - محمد محمد محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  214962 قيد فى 08-09-2011 برقم ايداع    

15708وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  دعاية واعلن فيما عدا اصدار المصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة )موافقة امنية رقم 515

لسنه 2021(

12 - محمد على محمد على نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  222857 قيد فى 29-05-2012 برقم ايداع    

10552وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/الديكور والمقاولت والتطوير والستثمار 

العقاري ودعاية واعلن وتسويق الكتروني والتصدير واستصلح زراعي وتصنيع وإنتاج زراعي وحيواني 

وداجني وسمكي

13 - تمام محمد توفيق عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  232152 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع    

6480وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ عطارة وعلفة فقط

14 - عزت صبحى رفله جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  238218 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

18160وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع اجهزه كهربائيه بالتقسيط

15 - ياسر عادل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  174887 قيد فى 28-02-2006 برقم ايداع    

2774وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال داخل جمهرية مصر 

العرابية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

16 - عصمت عوض طلبه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  207016 قيد فى 27-10-2010 برقم ايداع    

19019وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريدات عمومية ومقاولت ومهمات المن 

الصناعي وطلميات الحريق واجهزة النذار

Page 26 of 102 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

17 - ايمن رشدى جندى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  237996 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع    

16168وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ورشة نجارة وتصنيع الثاث

18 - تمام عبدالحق همام تاجر فرد سبق قيده برقم  71074 قيد فى 02-09-1986 برقم ايداع    6522وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ كافتريا وعرض مصنفات دش

19 - محمد محمد محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  175056 قيد فى 05-03-2006 برقم ايداع    

3196وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه // توريد ادوات تجميل وتوكيلت تجاريه

20 - ابا القاسم احمد ابو زيد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  206035 قيد فى 23-09-2010 برقم ايداع    

16911وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح // مقاولت عامه وتوريدات عموميه 

واستيراد وتصدير ورحلت داخليه

21 - على عويس محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  244210 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    

16924وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مصنع ملبس جاهزة

22 - محمد احمد فهمي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  248962 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع    

4984وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  دعايه واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه  بموافقه امنيه رقم 458لسنه 2021

23 - اسلم ماهر عباس ابراهيم العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم  250957 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

7601وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة ملبس جاهزة واحذية

24 - احمد حسن احمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  51282 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    3082وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع الوجبات الجاهزه وتصنيع اللحوم مسبقه 

الذبح و تصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه ومنتجات المخابز

25 - احمد حسن احمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  51282 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    3084وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع الوجبات الجاهزه وتصنيع اللحوم مسبقه 

الذبح و تصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه ومنتجات المخابز

26 - اون للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  129009 قيد فى 12-07-1999 برقم ايداع    8321

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره ملبس جاهزه

27 - شريف عبد المنصف عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  173847 قيد فى 23-01-2006 برقم ايداع    

891وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع منتجات البان

28 - محمد شعبان عاشور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  178843 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

15482وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تجارة قطع غيار السيارات

29 - علي ممدوح علي رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  180272 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    1823

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مستلزمات فنادق دون الكمبيوتر

30 - على ممدوح على رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  180272 قيد فى 07-08-2006 برقم ايداع    

13308وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع ملبس ومستلزمات الفنادق

31 - عمار عبد ا عمار محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  209631 قيد فى 22-02-2011 برقم ايداع    

2551وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عامه فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته

32 - محمد سامى عبد التواب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  220150 قيد فى 04-03-2012 برقم ايداع    

5439وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت اعمال انزار واطفاء حريق 

وتوريدات عموميه و مقاولت عموميه واعمال كهروميكانيكيه وتكييف

33 - نزيهى اسماعيل عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  147690 قيد فى 19-06-2002 برقم ايداع    

6626وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء كلمه متعهد من النشاط ليصبح النشاط/ مكتب 

رحلت ونقل عمال داخل الجمهوريه

34 - امجد محمود ابو الفضل تاجر فرد سبق قيده برقم  222418 قيد فى 17-05-2012 برقم ايداع    9783

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ ورشة تصنيع شاسيهات
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35 - محمد وحيد سيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  223655 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع    12225

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريد المعادن والستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية

36 - يونس احمد عبد الباسط فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  225370 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع    

16345وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /تجهيز وبيع مأكولت )شئ لحوم (

37 - رومانى عثران لبيب عبد الشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  235341 قيد فى 22-10-2015 برقم ايداع    

12765وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريدات عمومية

38 - مريم عزت رياض عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  245542 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    

2046وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /توريدات عمومية

39 - محمود احمد محمد عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  249219 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    

7204وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريدالكمبيوتر والطابعات  واللبتوب 

وماكينات التصوير ومستلزماتها وصيانتها واعمال الشبكات وتوريد المهمات المكتبية وماكينات الفرم والتوريدات 

العمومية فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمة) موافقة امنية برقم 398لسنه 2021(

40 - ربيع سعيد محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  201017 قيد فى 14-03-2010 برقم ايداع    

4664وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التعدين

41 - وليد عادل عفيفى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  218288 قيد فى 02-01-2012 برقم ايداع    126

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب رحلت ونقل عمال

42 - محمد الششتاوي احمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  243307 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع    

14741وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه واستيراد وتوكيلت 

تجاريه

43 - محمد بدوى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  238829 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    4272

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله

44 - عبد الله وهبى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  213661 قيد فى 14-07-2011 برقم ايداع    

12738وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ متعهد من النشاط الصلي ليصبح/ 

مكتب رحلت ونقل عمال

45 - ياسمين سعيد سعد محمد بكير تاجر فرد سبق قيده برقم  249833 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    

11957وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ معرض لبيع وتجارة الثاث

46 - احمد محمد احمد فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  206657 قيد فى 17-10-2010 برقم ايداع    18168

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب شحن

47 - محمد محمد صادق احمد المليجى تاجر فرد سبق قيده برقم  209262 قيد فى 26-01-2011 برقم ايداع    

1752وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب نقل عمال داخل جمهرية مصر 

العربية

48 - سعيد عابدين بكر جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  120214 قيد فى 23-04-1998 برقم ايداع    4586

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توزيع السجائر المحلية

49 - احمد سمير توفيق هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  198921 قيد فى 31-12-2009 برقم ايداع    20005

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع وتوريدات المجمدات والتصدير

50 - احمد عبدالحفيظ محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  211396 قيد فى 09-05-2011 برقم ايداع    

6933وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع موبيليا واجهزة كهربائية

51 - هشام حسن حسنى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  117293 قيد فى 22-11-1997 برقم ايداع    

14695وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ كوافير حريمي

52 - محمد محمود محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  181272 قيد فى 06-09-2006 برقم ايداع    

15221وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب توريد السمنت والجبس

53 - ابراهيم سلمة ابراهيم عضام تاجر فرد سبق قيده برقم  186059 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع    

3101وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ صيدلية وادارة الصيدليات
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54 - ابو النيل للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  225335 قيد فى 09-09-2012 برقم ايداع    

16257وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التنقيب واستخراج المعادن واعمال 

المناجم والمحاجر والستيراد والتصدير

55 - سامح نت كافيه تاجر فرد سبق قيده برقم  228669 قيد فى 19-02-2013 برقم ايداع    2142وفى تاريخ  

29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /عرض مصنفات سمعية وسمعيه بصرية عن طريق 

الكمبيوتر الي النشاط الصلي فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة 

والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمة )موافقة امنية رقم 425لسنه 2021(

56 - فاروق حسن طنطاوى طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  239135 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع    

6881وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه ليصبح النشاط مكتب 

مقاولت عموميه وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر

57 - محروس على عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  103830 قيد فى 13-09-1995 برقم ايداع    8767

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد الوميتال

58 - نسرين احمد امام حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  187761 قيد فى 15-04-2007 برقم ايداع    6451

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / وساطه عقاريه وتسويق عقاري

59 - محمد سيد كامل عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  223056 قيد فى 05-06-2012 برقم ايداع    11046

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التنقيب واستكشاف واستخراج المواد المعدنيه 

منجميه محجريه

60 - عبدا صفوت محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  242165 قيد فى 29-05-2018 برقم ايداع    8134

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد اقمشه وتفصيل ستائر

61 - عبد الرحمن محمد عبد السلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  250221 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    

1014وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره ملبس جاهزه واكسسوارتها

62 - وليد نبيه زكريا زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  239079 قيد فى 24-04-2017 برقم ايداع    6401وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مصنع ملبسفيما عدا الملبس العسكرية

الكيان القانوني

Page 29 of 102 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

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   250239 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2021  برقم ايداع 1,305.000 الى : مترو بوليس

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   226721 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-10-2012  برقم ايداع 19,238.000 الى : الفريده للتوريدات العامه

3 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   153177 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-05-2003  برقم ايداع 5,226.000 الى : اصبحت/مكتب المير لنقل العمال

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   218868 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2012  برقم ايداع 1,404.000 الى : اصبحت/ جرين واي ترانسبورت

5 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   247983 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-11-2019  برقم ايداع 14,774.000 الى : اصبحت/ ماك إيجيبت لتصنيع مواسير فيبر جلس

6 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   204347 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2010  برقم ايداع 12,371.000 الى : اصبحت/ العالميه لصيانه نظم التبريد والتكييف

7 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   226774 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2012  برقم ايداع 19,346.000 الى : اصبحت/ ايجيبت تريد للصناعات الغذائيه والتوكيلت 

التجاريه

8 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   250955 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2022  برقم ايداع 7,302.000 الى : سمير سمير حلمى همام

9 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   250955 وتم ايداعه 

H.C.H.Teck بتاريخ   12-05-2022  برقم ايداع 7,302.000 الى : اتش .سي.اتش.تك

10 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   207016 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-2010  برقم ايداع 19,019.000 الى : اصبحت /اللمانية لتوريد انظمة الطفاء

11 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71074 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-09-1986  برقم ايداع 6,522.000 الى : كافتريا برج الطناني

12 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   139881 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2001  برقم ايداع 2,096.000 الى : الديب للمقاولت العامة

13 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   206035 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-09-2010  برقم ايداع 16,911.000 الى : اصبحت // سواره كسرى

14 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   244210 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2018  برقم ايداع 16,924.000 الى : اصبحت /مؤسسة توب لين لتصنيع الملبس الجاهزة

15 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   250957 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 7,601.000 الى : اسلم ماهر عباس ابراهيم العجمى

16 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   250957 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 7,601.000 الى : جوك للملبس الجاهزة

17 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   129009 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-07-1999  برقم ايداع 8,321.000 الى : اصبحت / براند

18 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180272 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2006  برقم ايداع 13,308.000 الى : اصبحت / مصنع نيولوك للملبس ومستلزمات الفنادق

19 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   245432 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2019  برقم ايداع 1,670.000 الى : عطارة القصر

20 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   209631 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2011  برقم ايداع 2,551.000 الى : اصبحت/ سمارت للتوريدات العامه

21 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   222418 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2012  برقم ايداع 9,783.000 الى : ستايل لتصنيع الشاسيهات
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22 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   223655 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2012  برقم ايداع 12,225.000 الى : اصبحت /الحمد لتوريد المعادن والستيراد والتصدير

23 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   235341 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2015  برقم ايداع 12,765.000 الى : الغاء السمة التجارية

24 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   250963 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 7,798.000 الى : محمد عبدالرحمن محمد على

25 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122043 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-1998  برقم ايداع 8,765.000 الى : اصبحت دار مكه المكرمه للطباعه والنشر

26 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   238829 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2017  برقم ايداع 4,272.000 الى : اصبحت  المتحده للتوريدات العموميه

27 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   240958 وتم ايداعه 

supplement club بتاريخ   03-01-2018  برقم ايداع 157.000 الى : اصبحت سيبلمنت كلب

28 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   250972 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 8,033.000 الى : ايمن على عبدالبارى على

29 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   245163 وتم ايداعه 

ALFA AGRICUL  بتاريخ   10-01-2019  برقم ايداع 487.000 الى : اصبحت مؤسسة الفا اجريكلتشر

TURAL

30 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186959 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2007  برقم ايداع 4,890.000 الى : اصبحت وادي النيل للستيراد والتصدير

31 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   210658 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-04-2011  برقم ايداع 5,189.000 الى : ورشة الحمد

32 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   245560 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2019  برقم ايداع 2,128.000 الى : الماسة

33 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   120214 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-1998  برقم ايداع 4,586.000 الى : الواحه لتوزيع السجائر المحلية

34 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   238269 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2017  برقم ايداع 293.000 الى : اصبحت سرفيس

35 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   117293 وتم ايداعه 

MISS EGYPT بتاريخ   22-11-1997  برقم ايداع 14,695.000 الى : اصبحت ميس إيجيبت

36 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   181272 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2006  برقم ايداع 15,221.000 الى : اصبحت مؤسسة النور لتوريد السمنت والجبس

37 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186059 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2007  برقم ايداع 3,101.000 الى : اصبحت صيدليه د.ابراهيم فور ايجيلز تريدينج

38 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   212399 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2011  برقم ايداع 9,280.000 الى : اصبحت  بيوتي سنتر

39 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203804 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-06-2010  برقم ايداع 11,099.000 الى : اصبحت / الخلص للحلويات والشكولته
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الشخاص

1 - مهاد سعيد عبد الحفيظ احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   187554 وتم ايداعه بتاريخ  

08-04-2007 برقم ايداع    6046تم التأشير فى تاريخ   08-04-2007   بــ  استدراك بيانات اسم صاحب 

الشأن وفقا لبطاقة الرقم القومي

2 - راشد محمد صابر علم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   202626 وتم ايداعه بتاريخ  11-05-2010 برقم 

ايداع    8408تم التأشير فى تاريخ   11-05-2010   بــ  بالسجل التجاري

3 - وليد عبد التواب ابو القاسم غانم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   218868 وتم ايداعه بتاريخ  

19-01-2012 برقم ايداع    1404تم التأشير فى تاريخ   19-01-2012   بــ  

4 - عبد ا محمد احمد محمد حسانين  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   238073 وتم ايداعه بتاريخ  

06-12-2016 برقم ايداع    16676تم التأشير فى تاريخ   06-12-2016   بــ  تم تصحيح السم طبقا للرقم 

القومي

5 - علي فاروق عبدالفتاح حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   250952 وتم ايداعه بتاريخ  10-05-2022 برقم 

ايداع    7173تم التأشير فى تاريخ   10-05-2022   بــ  

6 - سمير سمير حلمى همام  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   250955 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-12 

برقم ايداع    7302تم التأشير فى تاريخ   12-05-2022   بــ  

7 - اسلم ماهر عباس ابراهيم العجمى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   250957 وتم ايداعه بتاريخ  

17-05-2022 برقم ايداع    7601تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

8 - عمرو نبيل عبدا القفاص  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   250982 وتم ايداعه بتاريخ  

24-05-2022 برقم ايداع    8164تم التأشير فى تاريخ   24-05-2022   بــ  

9 - محمد أحمد مصيلحي منصور بشر  مدير فرع المقيد برقم قيد   250995 وتم ايداعه بتاريخ  

31-05-2022 برقم ايداع    8603تم التأشير فى تاريخ   31-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - باسم محمد حسنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    208246 قيدت فى 20-12-2010 برقم ايداع   

219001 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقه وتم محو قيد الشركة من سجل تجاري الجيزة

2 - شركة سامح حسين و شركاة   شركة سبق قيدها برقم    248034 قيدت فى 26-11-2019 برقم ايداع   

15660 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

3 - احمد مصطفى رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    179482 قيدت فى 11-07-2006 برقم ايداع   

11764 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه تم فسخ واستلم كل شريك 

كافه حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

4 - منى عبد الفتاح حسن وشيماء فتحى ذكى   شركة سبق قيدها برقم    233422 قيدت فى 2014-12-18 

برقم ايداع   0 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

5 - فاتن الحلو و شركاؤها   شركة سبق قيدها برقم    132322 قيدت فى 03-01-2000 برقم ايداع   118 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

6 - عماد عبد الرسول عبد المجيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    170656 قيدت فى 10-09-2005 برقم 

ايداع   12449 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

7 - سعد ابراهيم كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    102132 قيدت فى 20-04-1995 برقم ايداع   

73711 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

8 - اصبح  شركة المير للتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    147278 قيدت فى 

28-05-2002 برقم ايداع   5625 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة 

تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

9 - سعيد محمد ابراهيم سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    134120 قيدت فى 15-04-2000 برقم ايداع   

4266 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

10 - احمد خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    241952 قيدت فى 03-05-2018 برقم ايداع   6842 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

11 - احمد وعمرو   شركة سبق قيدها برقم    167492 قيدت فى 10-05-2005 برقم ايداع   6230 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

12 - عطوه حسين عطوه وشريكه شريف عنتر محمود   شركة سبق قيدها برقم    223315 قيدت فى 

14-06-2012 برقم ايداع   11657 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل 

الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

13 - اصبح  احمد ابراهيم محمد عطيه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    235370 قيدت فى 2015-10-28 

برقم ايداع   13033 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل 

شريك كافه حقوقه

14 - عمرو جزارين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    72019 قيدت فى 17-11-1986 برقم ايداع   8711 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
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15 - وليد مصطفى عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    225769 قيدت فى 23-09-2012 برقم 

ايداع   17252 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

16 - حسن علي عبدالشافي علي العزب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    246463 قيدت فى 2019-05-14 

برقم ايداع   6539 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل 

شريك كافه حقوقه

17 - محمد عادل عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    247013 قيدت فى 18-07-2019 برقم ايداع   

9084 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

18 - محمد مرسى محمد مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    199542 قيدت فى 21-01-2010 برقم 

ايداع   1208 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

19 - دكتوره  مروى خفاجى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    205383 قيدت فى 18-08-2010 برقم 

ايداع   14774 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

20 - محمود عبد الرحمن عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    219551 قيدت فى 2012-02-15 

برقم ايداع   3168 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقه

21 - مجدى عفيفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    201481 قيدت فى 10-02-2013 برقم ايداع   

1420226 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

22 - هارى كارين امريكان فاشون   شركة سبق قيدها برقم    201481 قيدت فى 10-02-2013 برقم ايداع   

1420226 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

23 - اصبح رجب رمضان عبد الحميد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    206017 قيدت فى 2010-09-22 

برقم ايداع   16873 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

24 - عمرو شريف و شريكه اشرف ابو العل   شركة سبق قيدها برقم    213559 قيدت فى 2011-07-11 

برقم ايداع   12518 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

25 - اصبح /وائل محمد احمد سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    234797 قيدت فى 2015-07-09 

برقم ايداع   0 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

26 - حنان انور وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    201785 قيدت فى 13-04-2010 برقم ايداع   67244 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

27 - اصبح  حمزه محمد الطيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    228880 قيدت فى 19-03-2013 برقم 

ايداع   3468 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

28 - شركه وهبه انيس وهبه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    87058 قيدت فى 10-09-1990 برقم ايداع   

6087 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافه حقوقه وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

29 - المتحده حلوان للتجاره والتوكيلت محمد الصعيدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    163457 قيدت فى 

09-11-2004 برقم ايداع   14183 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل 

الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

30 - هانى عبده محمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    206654 قيدت فى 17-10-2010 برقم 

ايداع   18157 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه
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31 - وائل على اسماعيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    230649 قيدت فى 13-11-2013 برقم ايداع   

12088 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

32 - محمد غنيمى متولى محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    249630 قيدت فى 28-09-2020 برقم 

ايداع   9810 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

33 - مصطفى لطفى محمد كمال الدين وشركاه ماس الطبية العلمية   شركة سبق قيدها برقم    85841 قيدت فى 

08-04-1990 برقم ايداع   2954 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة 

تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

34 - احمد محمد عسران وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    171637 قيدت فى 19-10-2005 برقم ايداع   

14337 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

35 - معتز عبد المحسن حسن سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    236458 قيدت فى 31-03-2016 برقم 

ايداع   0 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
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رأس المال

1 - على رمضان عبدالمجيد محمود وشريكة شركة سبق قيدها برقم     241529 قيدت فى 28-02-2018 برقم 

ايداع    3570وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - اصبح / حازم السيد فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     177943 قيدت فى 31-05-2006 برقم ايداع    

8802وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

3 - الجمعيه التعاونيه النتاجيه للحاسبات والنظم-جمعيه تعاونيه انتاجيه طبقا لحكام القانونرقم 110لسنة 75

والقرار الجمهورى رقم890 لسنة 73 والقرار الوزارى رقم33 لسنة76 شركة سبق قيدها برقم     224146 

قيدت فى 18-07-2012 برقم ايداع    13631وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

4 - هشام احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     203304 قيدت فى 02-06-2010 برقم ايداع    9964وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

5 - هاني جمال وشريكه محمد جمال شركة سبق قيدها برقم     212388 قيدت فى 06-06-2011 برقم ايداع    

9256وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - حسن حلمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     200391 قيدت فى 22-02-2010 برقم ايداع    3189وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

7 - احمد عبد السميع محجوب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     135110 قيدت فى 31-05-2000 برقم ايداع    

6472وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

8 - نسرين حسين اسماعيل وشركاها شركة سبق قيدها برقم     239882 قيدت فى 16-08-2017 برقم ايداع    

12405وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

9 - شركة رضوان وشركاه للتجاره التوزيع والتعبئة شركة سبق قيدها برقم     123818 قيدت فى 

22-10-1998 برقم ايداع    12902وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

10 - اصبح  احمد سيد عبد الكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     200115 قيدت فى 14-02-2010 برقم 

ايداع    2514وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

11 - اصبح شركه الصفوه للتجاره و الصناعه اشرف محفوظ محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     

159838 قيدت فى 22-05-2004 برقم ايداع    6179وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  12,000,000.000

12 - شركة خالد نبيل السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     111733 قيدت فى 26-02-1997 برقم ايداع    

2089وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

13 - احمد صبرى عبد العزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     132269 قيدت فى 01-01-2000 برقم 

ايداع    16وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

14 - ياسر محمود حماد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     168357 قيدت فى 13-06-2005 برقم ايداع    

8010وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

15 - سامحى احمد على نور الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     230832 قيدت فى 05-12-2013 برقم 

ايداع    13251وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000
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16 - شركة التحاد لبراج العلميين شركة سبق قيدها برقم     239271 قيدت فى 21-05-2017 برقم ايداع    

7778وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  190,000.000

17 - سيد عبدالمنعم عبدالسلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     246152 قيدت فى 04-04-2019 برقم ايداع    

4849وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000
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العناوين

1 - عبد القادر عبد القادر سيد وشريكه وليد محسن شحاته شركة سبق قيدها برقم     219347 قيدت فى 

08-02-2012 برقم ايداع    2697وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ 80 ش الصناديلي

2 - اصبح / احمد السيد مرشدي وشريكه اسماك ملك البحر شركة سبق قيدها برقم     244943 قيدت فى 

20-12-2018 برقم ايداع    19231وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحدات التجاريه رقم 15.14.13.8.7.6 مول رقم 2 فيومول طريق العبور وصله دهشور سابقا مدينه الشيخ 

زايد

3 - الشركة المتحده لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     64294 قيدت فى 19-07-1984 برقم ايداع    

4205وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده محلت ارقام 12.11.2.1 

بالمول رقم  1 الوجود بطريق محور وصله دهشور القطاع4/3 ما بين المدخل رقم 4 والمدخل رقم 5 مدينه الشيخ 

زايد

4 - شركه اورينت للحاق المصرين للعمل بالخارج )ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     91168 قيدت فى 

13-11-1991 برقم ايداع    8608وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

/ 128شارع جسر السويس -قسم عين شمس

5 - احمد مظهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     198470 قيدت فى 15-12-2009 برقم ايداع    18357

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه 23 بالدور الثاني بالعقار 5 

يوسف الجندي باب اللوق القاهره وبذلك تم نقل الي محافظه القاهره

6 - اصبح / حازم السيد فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     177943 قيدت فى 31-05-2006 برقم ايداع    

8802وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن في المنطقة 

الصناعيه الرابعه منطقة -مجمع بدر الدين الصناعي   47 مدينه 6 اكتوبر الجيزة

7 - اصبح / حازم السيد فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     177943 قيدت فى 31-05-2006 برقم ايداع    

8802وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/6اكتوبر -التوسعات الشماليه 

-مجمع )سي.بي.سي( الصناعي قطعة )112(

8 - شركة حواله جروب شركة سبق قيدها برقم     234726 قيدت فى 25-06-2015 برقم ايداع    8282وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ العقار رقم 44شارع الملك فيصل

9 - خالد جابر عويس حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     248351 قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع    

276وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عربه الخليفه ش سيدي عبدالعزيز 

وراق العرب

10 - شركه المراء لتجاره وتوزيع السيارات والستيراد والتصدير عبد الهادى حسن على وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     158707 قيدت فى 28-03-2004 برقم ايداع    3588وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة اسيوط بندر منفلوط 2 محل تجاري امتداد طريق القاهره اسيوط الزراعي بحوض الفرش 

والعبيد غرب ترعه البراهيميه ش بور سعيد بجوار بنزينه التونسي

11 - عماد الدين عزت على واحمد عبد الصادق سالم شركة سبق قيدها برقم     250260 قيدت فى 

08-02-2021 برقم ايداع    1594وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

8 21 ش عبدالعظيم راشد العجوزه
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12 - ورثة على على محمد الشناوى ) اميمه محمد محمد الشناوى وشركاها( شركة سبق قيدها برقم     202588 

قيدت فى 10-05-2010 برقم ايداع    8334وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الدور الرابع من العقار رقم 369شارع الهرم -عمارة )ب(

13 - عيد سعيد سيد السمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم     230975 قيدت فى 29-12-2013 برقم ايداع    

14298وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ زمام شبرامنت مركز 

الجيزه حوض عمر دويدار - والد العمده نمره 7 ضمن القطعه 75

14 - شيماء سعد وشركاها شركة سبق قيدها برقم     231357 قيدت فى 24-02-2014 برقم ايداع    1986

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / زمام شبرامنت مركز الجيزه 

بحوض رزقه الربعه عشر نمره 18 من القطعه 60 بحوضه

15 - محمد السيد محمد حسن البنان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     249815 قيدت فى 04-11-2020 برقم 

ايداع    11768وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع مصنع وحدة 

رقم16 المبني رقم 9مجمع المل لمنطقة الصناعية -6اكتوبر

16 - محمد مجدى عبد السلم امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     228735 قيدت فى 25-02-2013 برقم 

ايداع    2441وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 11 ش سنار مدينه الطلبه 

احمد عرابي المهندسين العجوزه

17 - تامر ممدوح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     244201 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    8971

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤة

18 - تامر ممدوح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     244201 قيدت فى 18-11-2018 برقم ايداع    16908

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 24شارع ممدح رضوان -الطوابق 

فيصل

19 - تامر ممدوح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     244201 قيدت فى 18-11-2018 برقم ايداع    16908

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع الكائن في 9 ش حدائق 

الهرام القديمه قسم الهرم

20 - هاني جمال وشريكه محمد جمال شركة سبق قيدها برقم     212388 قيدت فى 06-06-2011 برقم ايداع    

9256وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/محل بالدور الرضي بالعقار 

رقم 11شارع العبورمن عثمان محرم -طالبية

21 - هاني جمال وشريكه محمد جمال شركة سبق قيدها برقم     212388 قيدت فى 06-06-2011 برقم ايداع    

9256وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اصبح/ محل بالدورالرضي بالعقار 

رقم 8شارع الخلفية المنصور واجهه شارع فندق الحلم -منسية البكري -حي ثان

22 - شركة حسين محمود حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     236851 قيدت فى 31-05-2016 برقم 

ايداع    7830وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/22شارع احمد 

عرابي الدور الخامس شقة 10-المهندسين -العجوزة

23 - اصبح  ضحي فاضل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     230108 قيدت فى 12-09-2013 برقم ايداع    

9745وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 قطعه 4 منطقه الستثمار

24 - اصبح  ضحي فاضل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     230108 قيدت فى 12-09-2013 برقم ايداع    

9745وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 8183 ش 9 

الهضبه العليا-المقطم

25 - احمد عبدالرحيم محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     228992 قيدت فى 04-04-2013 برقم ايداع    

4203وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/114شارع الهرم الدور 

الثاني العلوي شقة رقم 202

Page 39 of 102 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

26 - انترناشيونال موتورز )امكو( شركه مساهمه مصريه وفقا للقانون 159 لسنه 1981 ولئحته التنفيذيه بعقد 

مصدق على توقيعاته برقم 715 هـ لسنه 2009 توثيق الستثمار شركة سبق قيدها برقم     97056 قيدت فى 

18-11-1993 برقم ايداع    7377وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

محل رقم 1 بالعقار رقم 10 ش طنطا العجوزه

27 - نسرين حسين اسماعيل وشركاها شركة سبق قيدها برقم     239882 قيدت فى 16-08-2017 برقم ايداع    

12405وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / مبني 63 ش سوريا الدور 

الثاني المهندسين

28 - نسرين حسين اسماعيل وشركاها شركة سبق قيدها برقم     239882 قيدت فى 16-08-2017 برقم ايداع    

12405وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 1 الوسطي المنطقه 

الصناعيه بابو زعبل ارض جمعيه النصر الخانكه

29 - جدوى لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     234029 قيدت فى 09-03-2015 برقم ايداع    

2968وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع بالعنوان فرع تنفيذ 

من الفئه ب بالعنوان 29شارع النبى دانيال _الدور الثالث _شقه رقم 307_العطارين_السكندريه

30 - احمد محمد احمد حماد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     239027 قيدت فى 19-04-2017 برقم ايداع    

6111وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شقة 8 بالعقار رقم 26 

طريق المريوطية - المريوطية فيصل - الجيزة

31 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     168882 قيدت فى 04-07-2005 برقم 

ايداع    9057وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل ST1+G1 بالمول 

التجاري 260 طريق الواحات السادس من اكتوبر

32 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     168882 قيدت فى 04-07-2005 برقم 

ايداع    9057وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 20 ش جول جمال 

المهندسين

33 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     168882 قيدت فى 04-07-2005 برقم 

ايداع    9057وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القاهره الجديد نادي 

الزهور فرع التجمع الخامس بجوار ملعب كره القدم الرئيسي بوابه المنطقه الخلفيه

34 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     168882 قيدت فى 04-07-2005 برقم 

ايداع    9057وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار ميدان 

الدهار ش الكنيسه بجوار محل مافيش مشكله الكائن 5/6 حسب التقسيم جزء من 13.12-0-محل رقم 2.3

35 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     168882 قيدت فى 04-07-2005 برقم 

ايداع    9057وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اول طريق مصر اسكندريه 

الصحراوي قبل بوابه الرسوم

36 - مجدى عفيفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     201481 قيدت فى 10-02-2013 برقم ايداع    

1420226وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بموجب طلب تأشير مودع 

477 بتاريخ 19/85/2022 تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان المحل رقمى 2,1 بالعقار رقم 2ش عثمان بن عفان

37 - هارى كارين امريكان فاشون شركة سبق قيدها برقم     201481 قيدت فى 10-02-2013 برقم ايداع    

1420226وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بموجب طلب تأشير مودع 

477 بتاريخ 19/85/2022 تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان المحل رقمى 2,1 بالعقار رقم 2ش عثمان بن عفان

38 - احمد ممدوح وشريكته شركة سبق قيدها برقم     234009 قيدت فى 04-03-2015 برقم ايداع    2813

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4باكيات بمحطة شل اوت الدقي امام وزارة 

الزراعة بالتجاه القادم من شارع البطل احمد عبد العزيز ومتجه الي شارع التحرير
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39 - احمد ممدوح وشريكته شركة سبق قيدها برقم     234009 قيدت فى 04-03-2015 برقم ايداع    2813

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بمحطه شل اوت شينزو ابي اتجاه القادم 

من الوفاء والمل الي طريق السويس

40 - اشرف احمد السيد علي النمر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     249216 قيدت فى 04-08-2020 برقم 

ايداع    7190وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ المحل التجاري 

رقم)5( بالدور الرضي مبني )ب( من مركز تجاري المقام علي قطعة الرض )17,18( المجاورة القطاع 

الجنوبي المحور المركزي -مدينه الشيخ زايد

41 - محمود فتحى عبد الرحيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     250465 قيدت فى 28-04-2021 برقم 

ايداع    5433وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 6 ش ابن الوليد 

امام نادي الصيد الدقي

42 - نيو برنت لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     250735 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    

15355وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ش قناه السويس برج التربي

43 - نيو برنت لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     250735 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    

15355وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4ب تقسيم اسماء فهمي

44 - البنك العقارى المصرى العربى ) شركه مساهمه مصريه ( شركة سبق قيدها برقم     132148 قيدت فى 

21-12-1999 برقم ايداع    14995وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 8 

ش النيل

45 - حنان انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     201785 قيدت فى 13-04-2010 برقم ايداع    67244

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / مدينة السادس من اكتوبر امتداد 

المنطقه الصناعيه الثالثه مصنع رقم 601

46 - حنان انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     201785 قيدت فى 13-04-2010 برقم ايداع    67244

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /495 شارع الهرام مع الغاؤه

47 - يحيى محمد عويس على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     206507 قيدت فى 12-10-2010 برقم ايداع    

17838وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 51 ش ترعه الزمر 

العمرانيه الشرقيه الدور الثاني برج الياسمين العمرانيه

48 - اصبح احمد محمد مامون محمد نافع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     215704 قيدت فى 2011-10-04 

برقم ايداع    817420وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/القطعة رقم 

63بالمنطقة الصناعية بأبو رواش تقسيم جمعية الفجر الجديدة -مدينه الهرامات الجديدة

49 - الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه شركة سبق قيدها برقم     61868 قيدت فى 

06-09-1983 برقم ايداع    5326وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

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

50 - الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه شركة سبق قيدها برقم     61868 قيدت فى 

06-09-1983 برقم ايداع    5326وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

المحل رقم 2 بالمبني )D.T.NO.2( بمحطه وطنيه

51 - موسى هليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     149068 قيدت فى 04-09-2002 برقم ايداع    9792

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه 119 امتداد الصناعيه السادسه 6 

اكتوبر

52 - اصبح عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     179467 قيدت فى 

11-07-2006 برقم ايداع    11735وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان 124 شارع بورسعيد منطقة البراهيميه قسم سيدى جابر محل بالدور الرضى
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53 - مجدى عبد الرحمن احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     209460 قيدت فى 10-02-2011 برقم ايداع    

2166وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شقه رقم 7 بالدور الخامس 

بالعقار رقم 15 أ امتداد 26 يوليو ميدان لبنان-المهندسين

54 - احمد عبد الجليل حسانين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     229316 قيدت فى 16-05-2013 برقم ايداع    

6161وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ الدور الرضي بمنزل 

السيدة/ هانم عبد الحميد مكاوي-بشبرامنت -طريق فرع كامل من جسر الصليبة -مركز ابو النمرس
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النشاط

1 - عبد القادر عبد القادر سيد وشريكه وليد محسن شحاته شركة سبق قيدها برقم     219347 قيدت فى 

08-02-2012 برقم ايداع    2697 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ القيام بجميع 

اعمال التوريدات العمومية والتجارة )الملبس الجاهزة والسلع الغذائية وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات ماعدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن وتوريد العماله

2 - اصبح  شركة هانى فوزى حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     107137 قيدت فى 30-05-1996 برقم 

ايداع    5042 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجاره  المنسوجات والمفروشات 

والملبس الجاهزه والتشغيل طرف الغير والتوريدات العموميه لحكومه وقطاع العمال العام والقطاع الخاص

3 - محمود عبد الموجود وشركاة شركة سبق قيدها برقم     137302 قيدت فى 24-09-2000 برقم ايداع    

11316 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح قطع غيار سيارات فقط

4 - احمد مظهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     198470 قيدت فى 15-12-2009 برقم ايداع    18357 

وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تصوير -ليصبح النشاط تصوير وانتاج 

المصنفات الفنيه والذاعيه والتليفزيونيه والعمال السينمائيه وكافه اشكال النتاج الفني والدعايه والعلن فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والمصاحف الدينيه والنترنت بموافقه امنيه رقم 310 لسنه 2021

5 - احمد اسماعيل احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     121459 قيدت فى 23-06-1998 برقم ايداع    

7393 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التصدير واداره البازارات لدي جهات 

ملزمه بالخصم والضافه عن طريق المزايدات

6 - اصبح / حازم بدوي محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     205267 قيدت فى 11-08-2010 برقم 

ايداع    14554 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مقاولت وتوريدات عموميه ومواد 

غذائيه

7 - محمد السيد محمد حسن البنان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     249815 قيدت فى 04-11-2020 برقم 

ايداع    11768 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تصنيع منظفات صناعية 

وسائلة ومسحوق غسيل

8 - ايهاب منير المغربى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     125468 قيدت فى 13-01-1999 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ المقاولت العامة والمتخصصة وتنفيذ 

المشروعات الهندسية في مجال الديكور والعمال التكميلية واستيراد الخامات اللزمة لذلك ويجوز للشركة ان يكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر وفي الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها

9 - الجمعيه التعاونيه النتاجيه للحاسبات والنظم-جمعيه تعاونيه انتاجيه طبقا لحكام القانونرقم 110لسنة 75

والقرار الجمهورى رقم890 لسنة 73 والقرار الوزارى رقم33 لسنة76 شركة سبق قيدها برقم     224146 

قيدت فى 18-07-2012 برقم ايداع    13631 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / 

توريد الحاسبات الليه والكمبيوتر بانواعها وجميع مستلزماتها وكل ما يتم توصيل او تركيبه وما يستخدم لحاسب 

اللي في تشغيله او برمجته

10 - محمد مجدى عبد السلم امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     228735 قيدت فى 25-02-2013 برقم 

ايداع    2441 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد
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11 - محمد صلح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     238426 قيدت فى 29-01-2017 برقم ايداع    2396 

وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/اعمال المقاولت والكهرباء وتوريدات عمومية في 

نفس المجال وتوريد وتركيب كاميرات المراقبة فيما عدا النترنت والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة

12 - شركة حسين محمود حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     236851 قيدت فى 31-05-2016 برقم 

ايداع    7830 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ايجار معدات وتوريدات مواد غذائية ومواد 

البناء والمقاولت العمومية والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية فيما عدا توريد الكمبيوتر 

ومستلزماته وفيما عدا توريد العمال

13 - حسن حلمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     200391 قيدت فى 22-02-2010 برقم ايداع    3189 

وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ مقاولت انشاء وهدم واصلح وتوريدات عمومية 

ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن

14 - اصبح / محمد  احمد قطب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     203260 قيدت فى 01-06-2010 برقم 

ايداع    9884 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ تصدير- استغلل محاجر- نقل - 

مقاولت عامه

15 - اصبح  ضحي فاضل وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     230108 قيدت فى 12-09-2013 برقم ايداع    

9745 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/توريد وتجارة الدويه البشريه 

والبيطريه والمطهرات والمنظفات واضافات العلف وخاماتها والمصال واللقاحات البيطريه  والمطهرات 

والمنظفات واضافات العلف وخاماتها والمصال واللقامات البيطريه والسمده والمخصبات الزراعيه والبذور 

والكيماويات و المستحضرات البيطريه والمستلزمات الطبيه والبيطريه ومستلزمات المعامل ومستحضرات التجميل 

والمكملت الغذائيه والجهزه الطبيه والمبيدات الحشريه ومبيدات الفات الزراعيه وتصنيع كل ما سبق لدى الغير 

والستيراد والتصدير و قبول التوكيلت التجاريه

16 - شريف احمد عصام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     171877 قيدت فى 31-10-2005 برقم ايداع    

14799 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ الستيراد والتصدير والتوريدات 

والتوكيلت التجارية فقط

17 - اصبح / الفريد وشركاءه للئشاءات الهندسيه والمقاولت العموميه شركة سبق قيدها برقم     216481 قيدت 

فى 30-10-2011 برقم ايداع    19191 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / 

اعمال بنيه تحتيه وبيع وشراء وايجار واعمال مباني متكامله

18 - احمد عبدالرحيم محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     228992 قيدت فى 04-04-2013 برقم ايداع    

4203 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط التسويق العقاري , اضافة نشاط/ تصنيع 

مستحضرات التجميل واسبريهات وبرفانات لدي الغير

19 - نسرين حسين اسماعيل وشركاها شركة سبق قيدها برقم     239882 قيدت فى 16-08-2017 برقم ايداع    

12405 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / توريد المواد العازله -  مقاولت عموميه 

تشطيبات وتركيبات - توريدات عموميه ما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله -

20 - اصبح /ايمن محمد صلح االدين احمد البدري وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     191956 قيدت فى 

12-01-2009 برقم ايداع    315 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية
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21 - ام بى للهندسة M . B شركة سبق قيدها برقم     87701 قيدت فى 13-11-1990 برقم ايداع    7993 

وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية -اعمال 

المقاولت ,إنشاء وإدارة الهياكل التنظيمية للشركات والوحدات القتصادية والمشروعات والبرامج ,ادارة 

المشروعات والشركات والشتراك في إدارتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجة من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

22 - محمود فتحى عبد الرحيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     250465 قيدت فى 28-04-2021 برقم ايداع    

5433 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية  بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية برقم 378

لسنه 2021

23 - اسامة حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     236530 قيدت فى 11-04-2016 برقم ايداع    5300 

وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ القيام باستئجار وادارة الكافيتريات والمطاعم 

وقاعات الفراح والمدن الترفيهية والملهي

24 - مسعد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     214898 قيدت فى 07-09-2011 برقم ايداع    15572 

وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / اقامه وتشغيل واداره المستشفيات لتقديم الرعايه 

الطبيه والصحيه

25 - سامحى احمد على نور الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     230832 قيدت فى 05-12-2013 برقم 

ايداع    13251 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / صيانة واصلح السيارات 

وتوريد قطع غيار السيارات

Page 45 of 102 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

الكيان القانونى

1 - على رمضان عبدالمجيد محمود وشريكة شركة سبق قيدها برقم     241529 قيدت فى 28-02-2018 برقم 

ايداع    3570 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - اصبح  شركة هانى فوزى حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     107137 قيدت فى 30-05-1996 برقم 

ايداع    5042 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - اصبح / محمد حسن محمد الزناتى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     232193 قيدت فى 2014-06-16 

برقم ايداع    6704 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - شركة ارتين جروب للهندسة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     204116 قيدت فى 30-06-2010 برقم 

ايداع    11845 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - محمد محمود محمد عيسى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     212090 قيدت فى 29-05-2011 برقم 

ايداع    8511 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - اصبح  اللمانية لنظم التحكم اميره حسين علي وشريكها شركة سبق قيدها برقم     232671 قيدت فى 

26-08-2014 برقم ايداع    9308 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - الفريد صبري و شركاه شركة سبق قيدها برقم     192122 قيدت فى 15-02-2009 برقم ايداع    1749 

وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - اصبح  ابتسام سيد محمد حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     244744 قيدت فى 04-12-2019 برقم 

ايداع    8269 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 237814   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-10-2016 برقم ايداع    14526 الى   اصبح / سعد زغلول عبده حسانين وشركاه

2 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 244943   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2018 برقم ايداع    19231 الى   اصبح / احمد السيد مرشدي وشريكه اسماك ملك البحر

3 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 107137   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-1996 برقم ايداع    5042 الى   اصبح  شركة هانى فوزى حسن وشريكه

4 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98247   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-03-1994 برقم ايداع    2039 الى   بارميد الطبيه - الياس برادة وشركاه

5 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177943   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2006 برقم ايداع    8802 الى   اصبح / حازم السيد فرج وشركاه

6 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94237   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-1992 برقم ايداع    78556 الى   اصبح / ايمان حامد معوض وشركاها

7 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 232193   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-2014 برقم ايداع    6704 الى   اصبح / محمد حسن محمد الزناتى وشريكة

8 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 245967   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-03-2019 برقم ايداع    3909 الى   ابراهيم عماد ابراهيم عبدالرحمن وشريكه

9 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 205267   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2010 برقم ايداع    14554 الى   اصبح / حازم بدوي محمود وشريكته

10 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 203260   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-06-2010 برقم ايداع    9884 الى   اصبح / محمد  احمد قطب وشركاه

11 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 246340   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-04-2019 برقم ايداع    5845 الى   اصبح / مباشر لتداول الوراق المالية والسندات

12 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 46417   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    7818 الى   البنك الهلي المصري

13 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 216481   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2011 برقم ايداع    19191 الى   اصبح / الفريد وشركاءه للئشاءات الهندسيه 

والمقاولت العموميه

14 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 248454   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-01-2020 برقم ايداع    10090 الى   اصبح محمد خميس سلمه سعيد وشريكه

15 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 250973   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    8038 الى   محمود لطفى حامد حجازى وشريكة

16 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 227694   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-11-2012 برقم ايداع    21372 الى   اصبح محمد محمد علي شعيب وشريكه

17 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 215704   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-10-2011 برقم ايداع    817420 الى   اصبح احمد محمد مامون محمد نافع وشركاه
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18 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 244744   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-2019 برقم ايداع    8269 الى   اصبح  ابتسام سيد محمد حسين وشركاه

19 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 250808   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2022 برقم ايداع    1975 الى   اصبح  طه مشرف سعيد مشرف وشريكاه

20 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 250986   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    8312 الى   امل عبد العليم الجندى وشركاه

21 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 250986   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    8312 الى   معامل سينا لب للتحاليل الطبيه

22 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 141865   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-06-2001 برقم ايداع    6838 الى   اصبح/  احمد وشركته
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الشخاص

1 - هارون سعيد صديقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61868   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-1983 برقم ايداع   5326 تم التأشير فى تاريخ 06-09-1983  بــ :  موجب محضر اجتماع مجلس 

اداره الشركه المنعقد فى 2021/12/26 والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره فى 2022/1/13  

وموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعقد فى 2022/2/6 والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار 

والمناطق الحره فى 2022/4/4 وموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعقد فى 2022/3/27 والمعتمد 

من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره فى 2022/5/26 يكون حق التوقيع نيابه عن الشركه لدى البنوك على 

عقود الرهن والقتراض والتسيهلت الئتمانيه والعتمادات المستنديه والشيكات وكافه المعاملت البنكيه على هذا 

النحو : 1- السيد/محمد على حسن على او السيد/  محمد متولي متولي مصطفي مجتمعا مع السيد /هارون سعيد 

صديقى 2_السيد/محمد على حسن على او السيد/ محمد متولي متولي مصطفي  مجتمعا مع السيد/ رانى فؤاد عبد 

الواحد عكو 3_السيد/محمد علي حسن على او السيد/ محمد متولي متولي مصطفي مجتمعا مع السيد/ ايهاب 

صبري عبد الفتاح_مع  الغاء كافه التفويضات السابقه الصادره من المجلس بالتوقيع لدى البنوك قبل هذا القرار -

تعيين السيد/ محمود ابراهيم عبدالفتاح سالم والسيد/ طاهر ابوزيد هاشم سيد مسئولين بالشركه ومفوضين بالتعامل 

منفردين باسمها والتوقيع نيابه عنها علي كافه القرارات والنماذج واستمارات المنشاه ) استماره 1 , استماره 2 , 

استماره 6 ( والشهادات وغيرها من المستندات وذلك مع وامام جميع مكاتب وفروع الهيئه العامه للتامينات 

الجتماعيه والهيئه العامه للتاامين الصحي وكذلك امام مكاتب القوي العامله ومكاتب المن الصناعي

2 - محمد احمد عبدالرحمن داود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    64294   وتم ايداعه بتاريخ    1984-07-19 

برقم ايداع   4205 تم التأشير فى تاريخ 19-07-1984  بــ :  تم تعيين مدير للفرع

3 - السيد مصطفى محمد العدوى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1987 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  للوفاة

4 - سعيد مصطفى محمد العدوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1987 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشركاء السيد/سعيد مصطفى محمد العدوى والسيد/ربيع مصطفى محمد العدوى والسيد/ فرج مصطفى محمد 

العدوى والسيد/مصطفي السيد مصطفى محمد مجتمعين او منفردين .

5 - اشرف السيد مصطفى محمد العدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1987 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  منضم

6 - وليد السيد مصطفى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1987 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  منضم

7 - نعمة محمود كامل احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    1987-09-16 

برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  منضم

8 - محمد فرج مصطفى محمد العدوى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1987 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  واستلم كافة حقوقة

9 - مصطفى السيد مصطفى محمد العدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1987 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  منضم

10 - فرج مصطفى محمد العدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75728   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1987 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1987  بــ :  منضم

11 - المعتز عادل محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90744   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1991 برقم ايداع   7392 تم التأشير فى تاريخ 01-10-1991  بــ :  الموافقه علي  تجديد مده مجلس 

الداره الي مده مماثله اخري
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12 - احمد مبارك محمود على ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95439   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1993 برقم ايداع   2699 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1993  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بيوم 12/2/2022والمصدق عليه بتاريخ 16/5/2022من الهيئة العامة لستثمار  السيد /احمد 

مبارك محمود على ابراهيم انه يمثل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك واتخاذ كافة 

القرارات اللزمة لدارة الشركة

13 - احمد مبارك محمود على ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95439   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1993 برقم ايداع   2699 تم التأشير فى تاريخ 17-05-1993  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بيوم 12/2/2022والمصدق عليه بتاريخ 16/5/2022من الهيئة العامة لستثمار  السيد /احمد 

مبارك محمود على ابراهيم انه يمثل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك واتخاذ كافة 

القرارات اللزمة لدارة الشركة

14 - ايمن السيد ابراهيم العيوطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95942   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-1993 برقم ايداع   4184 تم التأشير فى تاريخ 13-07-1993  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده في 2022/4/11 والمصدق عليها بتاريخ 2022/4/26 من الهيئه العامه للستثمار تم التي 

:- الموافقه بالجماع علي تجديد  تشكيل مجلس الداره : 1-السيد/ايمن السيد ابراهيم العيوطى - رئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب 2- السيد/ محمد هاني السيد ابراهيم العيوطي- عضو مسجل اداره  3-السيد/احمد حسنى 

ابراهيم العيوطى- عضو مجلس ادارة 4-المهندس/السيد ايمن السيد ابراهيم العيوطي-عضو مجلس اداره  من ذوى 

الخبره  5- السيد/محسن محمد العيوطى-عضو مجلس الداره من ذوى الخبره

29 - محمد سعيد حسين عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188977   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2007 برقم ايداع   5762 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2007  بــ :  

80 - محمد عبدالنبي احمد رجب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250735   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   15355 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  
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81 - احمد سعد طه عبد الل  رئيس وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    250736   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2021 برقم ايداع   15488 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  بموجب اجتماع مجلس الداره 

المنعقد في 2021/12/22 والمعتمده من هيئه الرقابه الماليه في 2022/3/27 الموافقه بالجماع علي تعيين 

مجلس الداره علي النحو التالي :- 1-الستاذ/ منير عبدالوهاب الزاهد رئيسا لمجلس الداره مستقل 2-الستاذ/

احمد سعد طه عبدالل رئيسيا تنفيذيا وعضوا منتدب للشركه ممثل عن شركه اي كيه مايكروفاينانس 

EKMICROFINANCE BV - الستاذ/محمد السعيد زكي احمد مشهور عضو مجلس الداره تنفيذي  ممثل 

عن شركه اي كيه مايكروفاينانس EKMICROFINANCE BV -المهندس/شريف علء احمد حسن الزيات 

عضو مجلس الداره  ممثل عن شركه اي كيه مايكروفاينانس EKMICROFINANCE BV-الستاذ/ مدحت 

-EKMICROFINANCE BV حامد حسن بنه عضو مجلس الداره  ممثل عن شركه اي كيه مايكروفاينانس

الستاذه / انجي رؤوف حلمي مصطفي كمال حلمي عضو مجلس الداره  ممثل عن شركه اي كيه مايكروفاينانس 

EKMICROFINANCE BV-الستاذ/ احمد احمد شريف الشوربجي عضومجلس الداره ممثل عن الشركه 

القابضه المصريه الكويتيه  -الستاذ/ محمد احمد عباس عضو مجلس الداره ممثل عن الشركه القابضه المصريه 

للبتروكيمازيات  -الستاذ/ حسن محمود حسن حسين  عضو مجلس اداره مستقل - الموافقه بالجماع علي ان 

تكون صلحيات التوقيع عن الشركه علي النحو التالي :- يمثل الشركه الستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور 

عضو مجلس الداره التنفيذي والستاذ/ احمد سعد طه عبدالل العضو المنتدب مجتمعين وتمنح لهما صلحيه 

التوقيع باسمها ولهما حق التعامل نيابه عن الشركه والتعامل بامسها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

وعلي سبيل المثال ل الحصر الهيئه العامه للستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه وشركه 

مصر للمقاصه واليداع والقيد المركزي والسجل التجاري والغرف التجاريه والشهر العقاري والضرائب 

ومامورياتها والمحافظات واجهزه المدن وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده ومصلحه الجمارك والمرور ونيابات 

المرور وتمثيل الشركه امام ادارات المرور المختلفه والتعامل معها لنهاء ادجراءات تجديد وترخيص سيارات 

الشركه وفي استلم وتسليم الرخص واللوحات وكذلك التعامل مع نيابات المرور وفي اتخاذ كافه اجراءات نقل 

ملكيه سيارات الشركه والتوقيع علي عقود بيع تلك السيارات وتمثيل الشركه امام الشهر العقاري وادارات المرور 

المعنيه وكذلك امام جميع شركات المرافق ) الكهرباء -الغاز-التليفون-الشركه المصريه للتصالت -المياه 

والصرف الصحي -شركات الهاتف المحمول -شركات نقل البيانات -النترنت -وتقديم الطلبات والمستندات ودفع 

وسحب الرسوم والشتراكات ويجوز له تفويض جزء من هذه الصلحيات لمن يراه من العاملين بالشركه او 

بالشركه القابضه المصريه الكويتيه -توكيل المحامين والتوقيععلي التوكيلت امام الشهر العقاري وتعديلها والغائها 

وعلي كافه العقود التي تكون الشركه طرفا فيها كما يكون له اقامه الدعاوي والتصالح والتنازل والترك للدعاوي 

المقامه من الشركه او عليها ويكون للستاذ / محمد السعيد زكي احمد مشهور والستاذ/  احمد سعد طه عبدالل 

مجتمعين صلحيه تسعير القروض التي تمنحها الشركه لعملئها سواء سعر الفائده او الرسوم الداريه او 

المصروفات وفتح وغلق الفروع ونقل مقراتها وتعيين مديري الفروع وفصلهم ونقلهم في اي وقت حسب مقتضيات 

العمل ويجوز له تفويض جزء من هذه الصلحيات لمن يراه من العاملين بالشركه القابضه المصريه الكويتيه -

التوقيع علي عقود العملء يكون للستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور والستاذ /احمد سعد طه عبدالل 

مجتمعين او من يفوضها من العاملين بالشركة او بالشركة القابضة المصرية الكويتية التوقيع علي عقود التمويل 

لعملء الشركة و كافة ملحقها الموارد البشرية و العاملين يكون للستاذ / محمد السعيد ذكي احمد مشهور و 

الستاذ/ احمد سعد طه عبد الل مجتمعين او من يفوضها من العاملين بالشركة او بالشركة القابضة المصرية 

الكويتية صلحية التوقيع منفردا علي كل ما يخص امور الموارد البشرية و تمثيل الشركة امام مكاتب العمل و 

التامينات الجتماعية و التامين الصحي و التوقيع علي عقود العمل و مفردات الجور يكون لي اثنين مجتمعين 

من السادة الستاذ / محمد السعيد ذكي احمد مشهور و الستاذ /احمد سعد طه عبد الل مجتمعين صلحية التوقيع 

علي حساب اجور العاملين و مستحقاتهم المالية بالشركة لدي البنوك بدون حد اقصي - التعامل مع البنوك الفئه )أ( 

الستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور عضو مجلس الداره التنفيذي والستاذ/ احمد سعد عبدالل العضو المنتدب 

-الفئه )ب( الستاذ/ محمد حسنين محمد حسنين مدير اداره الئتمان والستاذ/ محمد احمد عبدالفتاح عبداللطيف 

المدير المالي -صلحيه فتح ووغلق الحسابات لدي البنوك والفراج عن راس المال وطلب دفاتر الشيكات والخدمه 

اللكترونيه لي من الساده الوارد ذكرهم في الفئه )أ( مع ايا من الساده الوارد ذكرهم بالفئه )ب( -صلحيه توقيع 

علي حسابات الشركه لدي البنوك بما في ذلك السحب واليداع وتحرير الشيكات بحد اقصي مائه مليون جنيه لي 

توقيعين من توقيعات الساده الوارد ذكر هم بالفئه )أ( مجتمعين - صلحيه توقيع علي حسابات الشركه لدي البنوك 
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بما في ذلك السحب واليداع وتحرير الشيكات بحد اقصي عشره مليون جنيه لي توقيع من توقيعات الساده الوارد 

ذكر هم بالفئه )أ( مع اي توقيع من توقيعات مع ايا من الساده الوارد ذكرهم بالفئه )ب( مجتمعين -صلحيه 

التحويل بين حسابات الشركه وربط الودائع وشراء وبيع الخزانه باسم الشركه ولصالحها بدون حد اقصي لي 

توقيعين من توقيعات الساده الوارد ذكرهم بالفئه )أ( مجتمعين -صلحيه تفويض مديري الفروع ومراجعي الفروع 

في التوقيع علي الشيكات بحد اقصي مليون  ونصف جنيه مصري لي توقيع من توقيعات الساده الوارد ذكرهم 

بالفئه )أ( مع اي توقيع من توقيعات مع ايا من الساده الوارد ذكرهم بالفئه )ب( مجتمعين -يمثل الشركه امام 

القضاء رئيس مجلس الداره

15 - فاطمة الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92268   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-03-1992 برقم ايداع   2047 تم التأشير فى تاريخ 08-07-1995  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده بتاريخ 2022/1/30 والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره 

بتاريخ 2022/4/3 تم التي:- وافق اعضاء الجمعيه بالجماع علي القرارات التاليه - استقاله عضو مجلس الداره 

السيد/ خالد ناجي توفيق -قبول تعيين السيد / اشرف عبدالسميع محمد الشعراوي عضو مجلس اداره السيد/ احسان 

مصطفي دياب عضو مجلس اداره - اعاده تشكيل مجلس الداره وصلحياته :- عدد 2 ممثل عن شركه الصيل 

للستثمار العقاري والتنميه -السيده الستاذه / فاطمه الزهراء ياسين عبدالفتاح عجلن رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب -السيد الستاذ/ احسان مصطفي دياب عضو مجلس اداره ومن المساهمين السيده الستاذه / اميره 

حازم السيد احمد الشريف عضو مجلس اداره ومن ذوي الخبره السيد/ اشرف عبدالسميع محمد الشعراوي عضو 

مجلس اداره من ذو الخبره - كما وافق اعضاء الجمعيه بالجماع علي تجديد عضويه مجلس الداره بهذا التشكيل 

لمدي اخري اما بخصوص صلحيات رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب اصبحت كتالي :- السيده الستاذه/  

فاطمه الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلن بصفتها  رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب لها منفرده حق التوقيع 

علي معاملت  الشركه  والتعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال العام وقطاع العمال الخاص بكافه اشكالهم وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

ولصالحها ولها الحق في ابرام العقود والمشاركات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل والتوقيع امام الشهر العقاري علي كافه العقود ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر  

كما لها منفرده التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع  وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف والفراج عن راس المال 

وكذلك التوقيع علي عقود البيع والشراء البتدائيه والنهائيه سواء بالبيع او الشراء او التنازل عن ممتلكات الشركه 

من السيارات والوراق الماليه وحصص المشاركه وكذلك الدخول في الشركات كمساهمين او مؤسسين او شركاء 

او الشتراك في المؤسسات وذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وخصوصا الشهر العقاري ولها حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

16 - عاليه سالم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113418   وتم ايداعه بتاريخ    1997-05-21 

برقم ايداع   5732 تم التأشير فى تاريخ 21-05-1997  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه 

المنعقده فى 2022/4/13والمصدق عليها برقم 6828 فى 2022/5/11من الهيئه العامه للرقابه الماليه تحديد 

صفات اعضاء لمجلس الداره وهم  كالتى :-1- عاليه سالم محمد   رئيس مجلس الدارة غير تنفيذي غير مستقل 

2- محمود محمد محمود غنيم  العضو المنتدب تنفيذي غير مستقل 3- سالم امين سالم هلل  عضو مجلس الدارة 

غير تنفيذي غير مستقل 4- محمد محمد فخرى مكى  عضو مجلس الدارة  غير تنفيذي مستقل مواليد 5- ايهاب 

فوزى ابراهيم  عضو مجلس الدارة عضو مجلس اداره غير تنفيذي مستقل

17 - محمد السيد محمد درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93416   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1992 برقم ايداع   5736 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  بموجب مجلس اداره الشركه 

المنعقد في 2021/1/25 والمصدق عليه بتاريخ 2021/7/28 من الهيئه العامه للستثمار تم التي :- اضافه 

اختصاص جديد يسمح للسيد رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب بالتوقيع علي عقود الشراء والبيع الصادره 

لصالح الشركه والتوقيع علي العقود البتدائيه والنهائيه امام جهاز مدينه السادس من اكتوبر ومصلحه الشهر 

العقاري عن قطعه الرض رقم 63 بالمنطقه الصناعيه الرابعه بمدينه السادس من اكتوبر وكذلك عن الصول 

الثابته والمنقوله للشركه من يراه للتوقيع نيابه عن سيادته في كل او جزء من هذا الختصاص

18 - صالح عبدالفتاح ابراهيم  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    137302   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2000 برقم ايداع   11316 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2000  بــ :  واستلم كافة حقوقة
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19 - عبدا صالح عبد الفتاح ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    137302   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2000 برقم ايداع   11316 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2000  بــ :  منضم

20 - ياسر ابو بكر عبدالقادر النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1587   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-1935 برقم ايداع   1649 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2001  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركة المنعقد في 28/4/2022 والمصدق عليه بتاريخ 17/5/2022من الهيئة العامة للستثمار وافق 

المجلس بالجماع علي استبدال شركة السويس للسمنت ش.م.م لممثلها بمجلس الدارة  بتعيين السيد/ محمد عبد 

الرحيم السيد حجازي  مصري الجنسية تاريخ الميلد 10/10/1979برقم قومي 27910100100493 -العضو 

المنتدب لشركة اسمنت بورتلند طره المصرية  بدل من السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا ومنحه كافة السلطات 

وصلحيات التوقيع الممنوحة للعضو المنتدب والواردة في السجل التجاري الخاص بالشركة ومنحه الحق في 

تفويض الغير في كل او بعض من سلطاته وصلحياته .

21 - محمد السعيد عبد الكريم احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    164572   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2005 برقم ايداع   183 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2005  بــ :  اصبح له حق الدارة والتوقيع 

منفردا بما في ذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والفراد والبنوك والشهر العقاري والسجل 

التجاري والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وهيئه التامينات الجتماعيه وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده 

والمرور وامام المحاكم والتوقيع علي عقود الشركات بكافه انواعها واشهارها وتعديلهتا امام مصلحه الشهر 

العقاري وله كافه السلطات للتعامل باسم الشركه كما له حق بيع وشراء الصول الثابته والمنقوله والتوقيع امام 

الشهر العقاري علي عقود الشراء والبيع البتدائيه والنهائيه والتوقيع علي كافه العقود امام البنوك او الغير 

والحصول علي القروض والتسهيلت الئتمانيه وتقديم الضمانات والرهونات اللزمه لذلك وكذلك فتح الحسابات 

وغلقها امام البنوك وصرف الشيكات والسحب واليداع باسم الشركه والستدانه و القتراض او الرهن لصول 

الشركه وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر علي ان تكون العمال التي تصدر عنها بعنوان الشركه

22 - كريم باسيل يوسف نجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61655   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-1983 برقم ايداع   4935 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2005  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة في 30/3/2022والمصدق عليها في 16/5/2022من الهيئة العامة للستثمار تم الموافقة علي تجديد 

عضوية مجلس ادارة الشركة ثلث سنوات تنتهي في 30/3/2025

23 - عبدالهادى حسن على حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    158707   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2004 برقم ايداع   3588 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2005  بــ :  اصبح / حق الداره والتوقيع 

مكفزلين للسيد/ عبدالهادي حسن علي حسن والشريكه السيد/ فاطمه عبدالهادي احمد - ورفع الوليه عن الشريكه 

رضوي عبدالهادي حسن علي

24 - عبد المنعم الطاهر الهوني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47100   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-1979 برقم ايداع   1739 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2006  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده في 2022/3/30والمصدق عليها بتاريخ 2022/4/3من الهيئه العامه للستثمار تم التي 

قررت الجمعيه العامه علي  اعاده تشكيل مجلس الداره وذلك علي النحو التي :- 1-الستاذ / عبدالمنعم الطاهر 

الهوني رئيس مجلس الداره  2-الستاذ / سهيل عبدالمنعم الطاهر عضو منتدب 3- الستاذه / الء عبدالمنعم 

الطاهر نائب رئيس مجلس الداره 4- السيده/ ميسره عبدالمنعم الطاهر عضو مجلس الداره 5- السيده/ لبنه 

عبدالمنعم الطاهر عضو مجلس الداره 6- بثينه عبدالمنعم الطاهر عضو مجلس الداره - علي ان يكون للسيد 

رئيس مجلس الداره الستاذ/ عبدالمنعم الطاهر الهوني  والعضو المنتدب الستاذ/ سهيل عبدالمنعم الطاهر الهوني  

و نائب رئيس مجلس الداره الستاذه / الء عبدالمنعم الطاهر الصلحيات التاليه مجتمعين او منفردين حق التوقيع 

عن الشركه فيما يخص كافه معاملتها مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وحق التوقيع علي كافه العقود 

التجاريه وعقود اليجار مع كافه الجهات وكافه التعاملت مع البنوك من صرف وايداع وفتح حسابات والقتراض 

بدون حد اقصي واستلم جميع المستندات والمحررات من ايه جهه كانت والرهن وتفويض الغير في كافه 

التعاملت مع البنوك من صرف وايداع وفتح حسابات والقتراض بدون حد اقصي -ولهم حق تعديل  النظام 

الساسي للشركه وانشاء الشركات التابعه لشركه بسمله وفسخها وتصفيتها وكذلك الدمج والندماج مع شركات 

اخري -وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود بيع وشراء الصول الثابته والمنقوله بما يحقق الغرض العام للشركه 

وكذلط حق التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات
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35 - محمد فتحى احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202902   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2010 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  التأشير بما ورد بمحضر اجتماع 

مجلس الدارة المنعقد فى 2022/2/24والمصدق عليه فى 2022/4/28 من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك 

التأشير بما ورد بمحضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه  المنعقده فى 2022/3/17والمصدق عليها فى 

2022/4/28من الهيئه العامه للرقابه  الموافقه علي قبول استقاله السيد/ محمد سيد عبدالعظيم عضو مجلس اداره 

غير تنفيذي وتعيين السيد/ جرجس عوض عبدا عضو مجلس اداره غير تنفيذي وغير مستقل بدل منه

36 - ثروت فرح ارتين خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    204116   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2010 برقم ايداع   11845 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2010  بــ :  خرج للوفاه

37 - جميل فرح ارتين خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    204116   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2010 برقم ايداع   11845 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2010  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

للشريك الول السيد/ جميل فرح ارتين منفردا وله في ذلك كافه الصلحيات فب اداره الشركه وله حق التوقيع امام 

البنوك واليداع والسحب وتمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه

38 - شريف عبد القادر سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205814   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2010 برقم ايداع   16278 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2010  بــ :  تعديل صفته الي شريك موصي

39 - عصام عبد القادر سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205814   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2010 برقم ايداع   16278 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2010  بــ :  تعديل صفته الي شريك موصي

40 - يحيي محمد عويس علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    206507   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2010 برقم ايداع   17838 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2010  بــ :  اصبح / ان يكون للطرف 

الول منفردا حق القتراض والرهن من البنوك المصريه والتعامل في البنوك المصريه وذلك باسم الشركه
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25 - اسامه عبد الحارث ابو بكر محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179265   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2006 برقم ايداع   11406 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2006  بــ :  بموجب محضر مجلس الدارة 

المنعقد  بتاريخ 18/5/2022 والموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 23/5/ 2022 فى ضوء قرارات 

الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 27/3/2022 تم الموافقة بالجماع على  تحديد سلطات أعضاء مجلس 

السيد/ أسامه عبدالحارث أبوبكر محمد ممثل عن شركة جراند  الدارة للشركة ليصبح على النحو التالى :-  1-

إنفستمنت القابضة للستثمارات المالية  رئيس مجلس الدارة   )تنفيذى(  رقم قومى /26203012101631  2(

السيد/محمد عيسى أنور عيسى     عضو مجلس الدارة المنتدب )تنفيذى( رقم قومى/26408010300034  3( 

السيد/ احمد حمدي نعيم             عضو مجلس إدارة  )غير تنفيذى(        رقم قومى /27111200104631  

4( السيدة / سمر صلح على حفنى       عضو مجلس إدارة   )مستقل(         رقم قومى 

/28208248800106  5(السيدة / مروى محمد محمد أحمد     عضو مجلس إدارة   )مستقل(         رقم 

قومى/27504018800349   *قرر مجلس الدارة منح حق الدارة والتوقيع ليصبح كالتالى:  1. يقسم من لهم 

السيد/ أسامه عبدالحارث أبوبكر محمد ممثل عن  حق الدارة والتوقيع إلى فئتين كالتالى :  * الفئه الولى:  -

السيد / محمد عيسى أنور  شركة جراند إنفستمنت القابضة للستثمارات المالية  رئيس مجلس الدارة     -

عيسى                                          عضو مجلس الدارة المنتدب  * الفئه الثانية:  -  السيد/ محمد شرف 

الدين أمين على                                               المدير المالى للشركة  2. منح الصلحية المالية وحق 

التوقيع بالبنوك كاملة من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال 

وإصدار خطابات الضمان والرهن والقتراض والحصول على التسهيلت الئتمانية وبدون حد أقصى لى إثنين 

مجتمعين من السادة أعضاء الفئة الولى.  3. منح حق السحب واليداع وفتح الحسابات وغلقها والتوقيع على 

الشيكات للعضو بالفئة الثانية بالتوقيع مجتمعا مع أى عضو من أعضاء الفئة الولى ؛ وبحد أقصى 250000)فقط 

مائتان وخمسون ألف جنيهالغير(.  * حق الدارة وتوقيع العقود:-  حق الدارة والتوقيع لى إثنين مجتمعين من 

الفئة الولى وبدون حد أقصى فى التوقيع على العقود نيابة عن الشركة فى بيع أو شراء الصول وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمعدات واللت ؛ وكذلك على عقود تأسيس الشركات وتعديلها ؛ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ؛ ولهم حق التعامل مع إدارات المرور؛ ولهم 

فى ذلك أوسع السلطات فى التوقيع نيابة عن الشركة فى حق قبض ودفع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والتوقيع عليها أمام جميع الجهات الحكومية ولسيما الشهر العقارى والدارية 

والقطاع الخاص الغير حكومى وقطاع العمال والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر .

26 - محمد عيسى انور عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179265   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2006 برقم ايداع   11406 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2006  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/18 والمصدق عليه بتاريخ 2022/5/23 من الهيئة العامة للرقابة المالية  بموجب 

محضر اجتماع الجمعيه العامه العادي المنعقده في 2022/3/27 والمصدق عليها بتاريخ 2022/4/27 من الهيئه 

العامه للرقابه الماليه  تم  الموافقة علي تشكيل مجلس الداره لدوره جديده مدتها 3 سنوات ماليه ليصبح علي النحو 

التالي 1-شركه جراند انفستمنت القابضه للستثمارات الماليه ش م م عضو مجلس اداره 2- السيد/ محمدعيسي 

انور عيسي  عضو مجلس الدارة 3- السيد/ احمد حمدي نعيم عضو مجلس اداره 4-السيده / سمر صلح علي 

حفني عضو مجلس اداره 5-السيده / مروي محمد محمد احمد عضو مجلس اداره

27 - اسامه عبد الحارث ابو بكر محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179265   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2006 برقم ايداع   11406 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2006  بــ :  
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28 - محمد حسن عبد الحليم المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186220   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2007 برقم ايداع   3425 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2007  بــ :  بموجب اجتماع مجلس اداره 

الشركه المنعقد في 2022/1/25 -بموجب اجتماع مجلس اداره الشركه المنعقد في 2022/5/25 تم التي :-  

تشكيل هيئه المكتب للجمعيه 1-السيد/ محمد حسن عبدالحليم محمود -رئيس الجمعيه 2-السيد/ نبيل محمود علي 

حميد-امين الصندوق 3-السيد/ محمد عبدا سيد سكرتير 4-السيد/ مني فتحي عبدالعزيز عضو 5-السيد/ اسماء 

محمد فكري عضو - من لهم حق التوقيع لكل من 1-السيد/ محمد حسن عبدالحليم محمود -رئيس الجمعيه  توقيع 

اول 2-السيد/ نبيل محمود علي حميد-امين الصندوق توقيع ثاني 3-السيد/ محمد عبدا سيد سكرتير  احتياطي -

وعليه يتم اخطار البنوك بالتوقيعات لهم ويكون السيد / محمد حسن عبدالحليم رئيسا الجمعيه من له حق توكيلت 

المحامين في القضايا المرفوعه من وعلي الجمعيه وله الحق في التعامل مع الجهات نيابه عن الجمعيه

30 - احمد محمد اشرف ابو الوفا مروان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189309   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-08-2007 برقم ايداع   11943 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2007  بــ :  بموجب 

محضر الدارة المنعقدة في 28/2/2022والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9/5/2022 تم الموافقة 

علي بالجماع علي قبول الستقالت من كل من السادة اعضاء مجلس الدارة التي اسمائهم وذلك علي النحو 

التالي :1- اكرام ابراهيم حسن السادات ,2- عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف  بيبرس ,3- محمد عادل  محمد 

حلمي همام ,4-ليلي محمد احمد الحاج . والموافقة علي تعيين السادة التي اسمائهم اعضاء بمجلس الدارة وذلك 

علي النحو التالي : 1- هاني حسن احمد حمدان ,2- ياسر حمدعبدا عبد العزيز ,3- هالة هاني محمد جلل الدين 

عبد السلم ,4-شيماء محمد عبدا  عبد الموجود . الموافقه بالجماع علي اعاده تشكيل مجلس الداره  للشركه 

وذلك علي النحو التالي :- السيد/ احمد محمد اشرف مروان - مصري رئيس مجلس الداره - غير مستقل - تنفيذى 

2- السيد/ هاني حسن احمد حمدان  -عضو مجلس الداره المنتدب - غير مستقل- تنفيذى 3- السيد/ احمد رضا 

علي حلواني - عضو مجلس اداره -غير  مستقل - غير تنفيذى 4- السيد/خالد المهدي حمزة المرسي  عضو مجلس 

اداره من ذوى الخبره-مستقل- غير تنفيذى 5-السيد/ هالة هاني محمد جلل الدين  عضو مجلس الداره من ذوى 

الخبره - مستقل- غير تنفيذى 6- السيد/ شيماء محمد عبدا عبد الموجود  - عضو مجلس اداره من ذوي الخبره - 

مستقل- غير تنفيذى 7-السيد/ ياسرحمدي عبد ا عبد العزيز -عضو مجلس اداره من ذوي الخبره - مستقل - غير 

متفرغ  8- السيد/ محمد عبدا الرميزان -عضو مجلس اداره - غير مستقل- غير تنفيذى 9- السيد/ نبيل ابراهيم 

انيس الزبن عضو مجلس اداره-غير مستقل - غير تنفيذى

31 - طارق عمر السيد عزمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189803   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2007 برقم ايداع   15756 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2007  بــ :  بموجب محضر اجتماع 

الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28/12/2020 والمصدق عليه في 19/4/2021 والذي بموجبه تمت : 

تعيين السيدة رانيا فارس علي فرج 27912010109761- مدير عام الئتمان كعضو مجلس ادارة بالشركة 

كعضو نسائي بمجلس الدارة ضمن ممثلي شركة كوربليس  للتأجير التمويلي -مصر , وبموجب محضر اجتماع 

الجمعية العامة العادية المنعقد في 23/8/2021 والمصدق عليه في 10/2/2022 من الهيئة العامة للستثمار تم 

الموافقة علي : اعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديد تعيين المجلس لمدة ثلث سنوات ليصبح: السيد/ طارق عمر 

السيد عزمى -رئيس مجلس ادارة. السيد/علي حامد محمد حسن -عضو مجلس الدارة المنتدب ,السيد/ صلح 

يوسف عبد الرحمن -عضو مجلس الدارة المنتدب وممثل  عن شركة كوربليس للتأجير التمويلى ,السيد/ حسين 

شريف حسين خفاجي -عضو مجلس الدارة المنتدب وممثل  عن شركة كوربليس للتأجير التمويلى ,السيدة/رانيا 

فارس علي فرج -عضو مجلس الدارة المنتدب وممثل  عن شركة كوربليس للتأجير التمويلى , وتعيين كل من 

السيد/ عصام الدين محمد الوكيل والسيد/ احمد عمرو ايهاب طنطاوي كأعضاء مستقلين في مجلس الدارة

32 - غسان محمد هشام عبد ا قبانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86984   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1990 برقم ايداع   5907 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2009  بــ :  بموجب محضر اجتماع نمجلس 

اداره مؤرخ 2022/4/17 والمصدق عليه بتاريخ 2022/4/20 من الهيئه العامه للستثمار تم التي :- تعيين 

السيد/ بيشوي زكريا جرجس مديرا للفرع الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 72 ش القصر المنيره الغريه امبابه 

الجيزه خلفا للمدير السابق السيد/ رامي عما فكري
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33 - بيتر الفريد صبري منصور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    192122   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2009 برقم ايداع   1749 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2009  بــ :  اصبح شريك متضامن - واصبح 

حق الداره والتوقيع للشركاء الثلثه المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلك في كل ما يتعلق باعمال الشركه 

ولصالحها بما في ذلك التوقيع علي الشيكات والمحررات البنكيه وابرام العقود وشراء وبيع ورهن الصول وتعيين 

وفصل العماله ولهم حق القتراض والرهن وبيع وشراء الصول وكافه المور التي من شائها تيسير اعمال 

الشركه ولصالحها

34 - ابراهيم على ابراهيم الدسوقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97056   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-1993 برقم ايداع   7377 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2009  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده بتاريخ 2022/1/26والمعتمده من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ 2022/5/17 وعقد تعديل 

المصدق علي توقيعاته تحت رقم 1339 ر لسنه 2022  تم التي 1- قبول استقاله السيد/ عمرو علي ابراهيم 

الدسوقي  عضو مجلس الداره واعاده  تشكيل مجلس الداره علي النحو التالي --السيد/ ابراهيم على ابراهيم 

الدسوقى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 2- السيدة/ غادة احمد عبد المنعم عضو مجلس ادارة 3- السيد/  

محمد ابراهيم علي ابراهيم الدسوقي عضو مجلس الداره 4-دينا ابراهيم علي ابراهيم الدسوقي عضو مجلس 

الداره

90 - علياء معبد احمد متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    94237   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1992 برقم ايداع   78556 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن

41 - اسامة عبد ا هلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65566   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-1985 برقم ايداع   455 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2011  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقدة في 14/4/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 

21/4/2022 بالقرار بالتي : وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالجماع علي ضم الشركة العالمية للستثمار 

والتنمية ويمثلها السيد الستاذ /احمد حسين احمد مبروك لعضوية مجلس ادارة الشركة حتي انتهاء مدة ذات 

المجلس

42 - احمد محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    154150   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2003 برقم 

ايداع   7282 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2011  بــ :  

43 - رفيق ثروت راغب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    210105   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2011 برقم ايداع   3712 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2011  بــ :  بموجب محضر اجتماع محضر 

الجمعيه العامه العاديه ومحضر مجلس الداره المنعقدين بتاريخ 2021/11/28 والمعتمد من الهيئه العامهى 

للرقابه الماليه في 2022/3/13 تم الموافقه بالجماع علي التعديل التي :- اعاده تشكيلمجلس الداره ليصبح علي 

النحو التالي :- 1-السيد/ رفيق ثروت راغب ) ممثل عن بنك مصر رئيس مجلس اداره تنفيذي 2-السيد/ رضا 

محمد عبدالحميد ممثل عن الشركه المصريه للستثمار والتنميه العضو المنتدب تنفيذي 3-السيد/ ماجد محمود 

محمد احمد عبدالرازق ممثل عن الشركه العربيه الولي للتنميه والستثمار عضو مجلس اداره تنفيذي 4-السيده/ 

هبه احمد خطاب ممثل عن بنك مصر عضو مجلس اداره غير تنفيذي 5-السيد/ حسن محمد محمد عبدالعزيز 

دويدار ممثل عن بنك مصر عضو مجلس اداره تنفيذي 6-السيد/ وليد ابراهيم عبدالسلم عضو مجلس اداره من 

ذوي الخبره غير متفرغ 7-السيد/ طارق محمد رشاد عضو مجلس اداره تنفيذي 8-السيده/ وفاء محمد محمد حسن  

عضو مجلس اداره من ذوي الخبره غير متفرغ 9-الستاذ/ عبدالرحمن هيثم عبدالنبي احمد هلل عضو مجلس 

اداره مستقل 10-الستاذ/ اشرف ادوارد لويس لوفا عضو مجلس اداره مستقل - موافقه جميع اعضاء المجلس علي 

اختصاصات المجلس علي النحو التالي :- يكون للسيد/ رفيق ثروت راغب رئيس مجلس الداره وحق التوقيع عن 

الشركه وتمثيلها امام الشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب والتامينات والغرف التجاريه وكافه المصالح 

الحكوميه وغير الحكوميه والداريه والجات الخري ولرئيس مجلس الداره مجتمعا مع السيد/ طارق محمد رشاد 

الحق في التوقيع عن الشركه بالتعامل امام البنوك وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات وحق السحب واليداع

44 - فهمى محمود محمد عيسى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    212090   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   8511 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  واستلم كافة حقوقة

45 - محمد محمود محمد عيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    212090   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   8511 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن منفردا
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46 - مصطفى عبدالمغيث محمد عبدالمغيث  مدير فرع   المقيد برقم قيد    132148   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1999 برقم ايداع   14995 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2011  بــ :  تم تعيينه مدير للفرع

47 - وليد محسن شحاته على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    219347   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2012 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  يكون التوقيع علي كافه عقود 

الرهن والقتراض من البنوك و المؤسسات الماليه الداخليه والخارجيه وسحب وايداع كافه المبالغ لدي البنوك باسم 

الشركه والتوقيع علي المستندات والكمبيالت والسندات الذنيه وغيرها التصرفات الماليه والتجاريه وعقود البيع 

البتدائيه والنهائيه علي كافه الستهيلت المصرفيه والتجاريه والتوقيع علي الشيكات مجتمعين او منفردين

48 - ابراهيم محمد عيسى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    221894   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2012 برقم ايداع   8529 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2012  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

موكوله للشريك الول منفردا وله  في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

واقتراض ورهن والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها ولصالحها

91 - محمد معبد احمد متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    94237   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1992 برقم ايداع   78556 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن - -

واصبح حق الداره والتوقيع للسيده/ ايمان حامد معوض والسيده/ ناهد امام علي حسن مجتمعين

92 - اشرف حسن محمد الزناتى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    232193   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2014 برقم ايداع   6704 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

93 - هاني عبدالرحيم محمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    245967   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   3909 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

94 - احمد عبد العزيز احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205267   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2010 برقم ايداع   14554 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

95 - صفاء احمد فتحي محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205267   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2010 برقم ايداع   14554 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن

96 - حازم بدوى محمود احمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    205267   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2010 برقم ايداع   14554 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  اصبح له حق الدارة والتوقيع  

منفردا وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك والقتراض والرهن والتنازل من اصول الشركه

97 - احمد قطب دسوقى على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    203260   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   9884 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  خرج للوفاه
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49 - جيهان مصطفى على رضا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67486   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-1985 برقم ايداع   5656 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2013  بــ :  اصبح / لها حق الدارة والتوقيع 

منفرده  اوباقي الشركاء   ياسمين ومى ونهال حسن عوض مجتمعين او ياسمين ونهال حسن عوض كل اثنان 

مجتمعين ولهم جميعا حق الداره والتوقيع علي كافه معاملت الشركه وتعهداتها ولهم كافه الصلحيات اللزمه 

لتمثيل الشركه لدي جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم والتوقيع باسم الشركه ونيابه عنها بما في ذلك علي سبيل المثال ل الحصر الحق في تعيين الموظفين 

وعزلهم وتحديد رواتبهم وابرام العقود واتمام المعاملت التي بتضمنها غرض الشركه وفتح وغلق الحسابات 

البنكيه والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وخطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن غرضها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركه 

ومصلحتها وشراء وبيع كافه البضائع اللزمه لنشاط الشركه وشراء وبيع العقارات والمنقولت والسيارات 

وتسجيلها وترخيصها لدي الجهات المعنيه والتوقيع علي عقود البيع البتدائيه والنهائيه امام مصلحه الشهر العقاري 

والتوثيق وابرام عقود القروض والئتمان وفتح العتمادات المستنديه وتمثيل الشركه امام اداره المواني ومصلحه 

الجمارك واداره المرور واقسام الشرطه والداره العامه للهجره و الجوازات والتعامل مع الهيئه العامه للرقابه علي 

الصادرات والواردات وتمثيل الشركه امام مصلحه الضرائب بكافه ادارتها وشعبها وامام الهيئه العامه للستثمار 

والمناطق الحره والسجل التجاري كما يكون لهم الحق في منح التوكيلت والتفويضات للغير لمباشره كل او بعض 

ما ذكر كما يكون لهم الحق في رفع القضايا الخاصه بالشركه والتنازل عنها امام المحاكم والشهر العقاري

50 - وليد محمد رشاد عثمان عبدالحميد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    212417   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2011 برقم ايداع   9337 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2014  بــ :  يظل الشريك الول والمدير 

المسئول هو السيد/ وليد محمد رشاد عثمان له الحق فى ادارة المور التى تتعلق بالشركه وكذا حق التوقيع منفردا  

وكذا تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه او الغير حكوميه المعنيه بحقوق الشركه واستلم الشيكات والتوقيع عليها 

وكذلك كافة الصلحيات الخرى منفردا ومنها رهن اصول الشركه وبيعها منفردا والقتراض من البنوك 

والصندوق الجتماعي وجميع البنوك والمؤسسات المصريه وشركات التمويل

51 - محمد محمود السيد صميده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232671   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2014 برقم ايداع   9308 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن- واصبح حق الداره والتوقيع للشريك الثاني منفردا ويحق للشريك الثاني التوقيع والداره من الشركه 

وتفويض وتوكيل غيره في كل ما يخص عقد الشركه

52 - احمد عبد التواب سيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    235355   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2015 برقم ايداع   1289 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2015  بــ :  اصبح له حق توكيل الغير 

بالتعامل مع البنوك والجهات الحكوميه والغير الحكوميه وحق الشريك المتضامن القتراض والرهن

53 - عبد المطلب السعيد عبد المطلب عبد القادر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    168882   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-07-2005 برقم ايداع   9057 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2015  بــ :  

54 - مروان اشرف محفوظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159838   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2004 برقم ايداع   6179 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  منضم

55 - اشرف محفوظ محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    159838   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2004 برقم ايداع   6179 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  حق الداره و التوقيع للشريك 

السيد / اشرف محفوظ محمد علي  والسيد/مروان اشرف محفوظ  مجتمعين او منفردين في التوقيع عن الشركه 

على كافه عقود الرهن والقتراض  بكافه انواعها للنفس او للغير وله حق  التوكيل  لصالح البنوك في كل او بعض 

ما سبق  وللسيد/مروان اشرف محفوظ حق الدارة وحق بيع السيارات وتوكيل الغير في بيع وترخيص السيارات

56 - رحاب محمد صلح الدين عبد العظيم شعلن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    236851   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-05-2016 برقم ايداع   7830 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2016  بــ :  خرجت واستلمت كافة 

حقوقها

57 - ياسر مصطفى محمد البوهى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46418   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2017 برقم ايداع   6337 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  تم تعينه مدير فرع سور نادى 

الزمالك وذلك اعتبارا من 1/9/2020
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58 - عادل كامل حسن الوالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    240117   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2017 برقم ايداع   14631 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2017  بــ :  بموجب محضر اجتماع 

محضر الجمعيه العامه العاديه المنعقده  بتاريخ 2022/3/16 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية  بتاريخ 

2022/5/10 موافقه الجمعيه علي الستقاله المقدمه من كل من 1-عمرو علي صادق نائب رئيس مجلس الداره 

وكذلك الستاذ/ تامر حسني امين عضو مستقل وتم تعيين كل من الستاذ/ طارق حلمي رياض ابراهيم نائب رئيس 

مجلس الداره والستاذه/ حنان وجدي عبدالمنعم عضو مستقل وعليه اصبح تشكيل مجلس الدارة علي النحو 

التالي : 1-السيد/عادل كامل حسن الوالى - رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي ,2- السيد/رفيق انور يوسف العضو 

المنتدب تنفيذي ,3-الستاذ/ طارق حلمي رياض ابراهيم نائب رئيس مجلس الداره  تنفيذي 4-السيد/ كريم محمد 

البرقوقى عضو مجلس ادارة مستقل 5-والستاذه/ حنان وجدي عبدالمنعم عضو مستقل

59 - على رمضان عبدالمجيد محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    241529   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   3570 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  حق الدارة والتوقيع مكفوله 

للشريكين المتضامنين ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم جق التعامل مع البنوك بالسحب واليداع 

وفتح الحسابات البنكية وابرام العقود باسم الشركة وشراء وبيع السيارات والممتلكات باسم الشركة ولهم حق 

القرض والرهن والئتمان والتوقيع علي التسهيلت البنكيه والممتلكات باسم الشركة مجتمعين او منفردين

60 - حسام سالم فرماوي عطية  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    241529   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   3570 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  منضم

61 - محمد عبد اللطيف احمد موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    243801   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2018 برقم ايداع   15908 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  

62 - هانزاده محسن محمود لطيف نسيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191037   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2008 برقم ايداع   7219 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقد في 30/3/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 16/5/2022 يؤشر 

بالتي: اصبح تشكيل مجلس الدارة علي النحو التالي: -الستاذة/ هانزاده محسن محمود لطيف نسيم رئيس مجلس 

الدارة غير تنفيذي ممثل عن شركة المجموعة المصرية لدارة صناديق الستثمار -الستاذ/ هشام مصطفي 

عبدالمقصود البساطي العضو المنتدب ممثل عن شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة -الستاذة/ مها نبيل 

ماهر احمد عيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ممثل عن شركة هيرميس لدارة المحافظ المالية وصناديق 

الستثمار -الستاذ/ حسام يوسف محمود حسن عضو مجلس ادارة مستقل -الستاذ/ السيد عبدالودود حنفي محمود 

عضو مجلس ادارة مستقل.

63 - محمود سعيد عنتر سيد  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    245661   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2019 برقم ايداع   2533 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2019  بــ :  واستلم كافة حقوقة

64 - محمد جمال محمد ابراهيم  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    246152   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2019 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  واستلم كافة حقوقة

65 - اسامه اسماعيل عبد الوهاب منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    246152   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2019 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  منضم

66 - سيد عبدالمنعم عبدالسلم عبدالحميد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    246152   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2019 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  اتفق الشركاء علي ان تكون 

اداره الشركه وحق التوقيع عنها موكوله الي الشريك الول السيد/ سيد عبدالمنعم عبدالسلم عبدالحميد منفردا وله 

في ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركه وله حق الداره والتوقيع وتوقيع الشيكات والكمبيالت وتظهيرها 

وفتح الحسابات الجاريه وربط وفك الودائع والقتراض والرهن بضمان اصول الشركه وله حق البيع وتوكيع الغير 

في كل او بعض اعمال الشركه وبشرط ان تكون كافه العمال التي تصدر منه باسم الشركه وضمن اغراضها

67 - احمد محمد يحيى صائم اوزالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    246172   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2019 برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2019  بــ :  تمت الستقالة من عضوية 

مجلس الداره

68 - رومانى ميلد قلده بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    237997   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2019  بــ :  اصبح له الحق في القتراض 

والرهن من جميع البنوك المصريه نيابه عن الشركه وبصفه منفرده
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69 - ايمن محمد عطيه عبدالرحمن طه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    248351   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  اصبح / يكون للشريك الول 

السيد/ خالد جابر عويس حسن حق الداره و التعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها  ويكون للشريك السيد/  ايمن محمد عطيه  طه التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف في سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وغلق وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافه صور في التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات المنقوله باسم الشركه

82 - ايمن محمد صلح الدين احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191956   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2009 برقم ايداع   315 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع عن 

الشركة لكل من السيد / ايمن محمد صلح الدين احمد البدري و السيد/ احمد عبد العظيم محمد سليمان الشركاء 

المتضامنين مجتمعين او منفردين و ذلك امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و كذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و 

شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وحق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن و القتراض و لهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

83 - سعد زغلول عبده حسانين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    237814   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   14526 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

84 - سحر فوزى حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    107137   وتم ايداعه بتاريخ    1996-05-30 

برقم ايداع   5042 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج الشريكة واستلمها كافة حقوقها

85 - هانى فوزى حسن محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    107137   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-1996 برقم ايداع   5042 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  اصبح  حق الدارة والتوقيع 

للطرف الول

86 - جيهان فوزى حسن محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    107137   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-1996 برقم ايداع   5042 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج الشريكة واستلمها كافة 

حقوقها

87 - رجاء ابراهيم محمد العيسوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    107137   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-1996 برقم ايداع   5042 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خرجت للوفاه

88 - ايمان حامد معوض عويس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    94237   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1992 برقم ايداع   78556 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن

89 - معبد احمد متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    94237   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-1992 برقم 

ايداع   78556 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خرج للوفاه
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70 - طارق محمد سالم حمدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134674   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2000 برقم ايداع   5487 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2020  بــ :  تنفيذي - بموجب محضر اجتماع 

مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 2021/8/26 والمعتمد بتاريخ 2021/12/21 من الهيئة العامة للرقابه الماليه و 

بموجب محضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 2022/3/17 والمصدق عليه  بتاريخ 2022/5/12 من 

الهيئة العامة للرقابه الماليه :- اعاده تشكيل مجلس اداره الشركه ليصبح علي النحو التالي :- 1- السيد/ محمد سالم 

حمدي محمد سالم رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب 2-السيد/ طارق محمد سالم حمدي عضو مجلس الداره- 

تنفيذي 3-السيد/ فهد بن عبدا القاسم عضو مجلس الداره- غير تنفيذي 4-السيد/ علي عبدالعزيز سليمان عضو 

مجلس الداره- مستقل 5- السيده/ شيرين محمد الشرنوبي عبدالعزير عضو مجلس الداره- غير تنفيذي - تعديل 

حدود التوقيعات على الشيكات والمعاملت المصرفية لدى البنوك )1(-ان يكون فتح واغلق الحسابات لدى البنوك 

بموجب قرار يصدر من مجلس الدارة وان يكون التوقيع على النماذج والمستندات المصرفية الخاصة بفتح 

واغلق الحسابات بشكل مزدوج من قبل  السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب -الستاذ/ محمد سالم حمدى 

محمد سالم - تنفيذي  والستاذ/ طارق محمد سالم حمدي عضو مجلس الدارة -تنفيذي او الستاذ/ ياسر طاهر 

صلح سليمان -مدير حسابات )2(- ايه قروض او تسهيلت ائتمانية او خطابات ضمان او تاجير تمويلي  تنوى 

الشركة الحصول عليها من البنوك او المؤسسات المالية ويجب ان تكون بموجب قرار يصدر من مجلس الدارة 

)3(ان يكون التوقيع على الشيكات العاديه و المصرفية الصادرة من قبل الشركة وخطابات التحويل الى حسابات 

 )Bid Band( اطراف اخرى والضمانات المصرفية وكذلك المستندات التى تقدمها الشركة للدخول فى مناقصة

من قبل اثنان بشكل مزدوج مجتمعين ,احدهما من السادة المذكورين فى المجموعة )أ( والثانى من السادة 

المذكورين فى المجموعة )ب( على النحو التالى مجموعه )أ(-الستاذ/محمد سالم حمدى محمد سالم -مجموعه )ب( 

الستاذ/ طارق محمد سالم  -ان يكون التوقيع علي عمليات  ربط وفك وتحويل الودائع الثابتة لحسابات الشركة 

المفتوحة لدى البنوك بشكل مزدوج مجتمعين احدهما من المذكورين فى المجموعة )أ( والثانى من المذكورين فى 

المجموعة )ب( على النحو التالى المجموعه  )أ(  الستاذ  محمد سالم حمدى محمد سالم والمجموعه )ب( الستاذ/ 

طارق محمد سالم حمدي - الستاذ/ ياسر طاهر صلح سليمان )3(فتح حساب بنكي للشركة لدي بعض البنوك 

وافق اعضاء المجلس علي فتح حساب بنكي للشركة لدي البنك الهلي المصري و لدي بنك قطر الوطني الهلي 

QNB وفوض اعضاء المجلس السيد رئيس مجلس الدارة في اتخاذ الجراءات اللزمة لفتح الحسابات

71 - احمد عادل العبد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134187   وتم ايداعه بتاريخ    2000-04-17 

برقم ايداع   4402 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2020  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه 

المنعقده في 2022/3/31 والمصدق عليها بتاريخ 2022/5/24 من الهيئه العامه للستثمار :- تفويض مجلس 

الداره في تعيين المديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 

ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب  المهندس /احمد عادل العبد  الحق في تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها 

امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والخاصه والغير نيابه عن الشركه وابرام كافه العقود باسم الشركه 

ولصالحها ويشمل ذلك التوقيع امام البنوك واجراء كافه المعاملت البنكيه من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

وتظهير الشيكات وفتح العتمادات المستنديه والحصول علي التسهيلت الئتمانيه وله الحق في البيع والشراء 

والرهن والقتراض وذلك للنفس والغير والتوقيع علي عقود الرهن و القتراض والبيع والشراء لصول الشركه 

الثابته والمنقوله والسيارات الدراجات البخاريه والعقارات امام الشهر العقاري والتوقيع علي عقود كفاله الغير 

وذلك منفردا او بدون حد اقصي وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر   - تجديد تعيين مده 

مجلس الداره لمده اخري

72 - عصام عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    249441   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   8156 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

الول منفردا وهو السيد /عصام عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

98 - رضوي احمد قطب دسوقي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    203260   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   9884 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن

99 - فدوي احمد قطب دسوقي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    203260   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   9884 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن

100 - غيداء احمد قطب دسوقي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    203260   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   9884 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن
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101 - ايمان محمد ابراهيم محمد سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    203260   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   9884 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن

73 - هبه ا محمد عبد المنعم شعراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    250301   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2021 برقم ايداع   2294 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده في 2022/3/24 والمصدق عليها بتاريخ 2022/4/26 من الهيئه العامه للرقابه الماليه تم 

التي :- قررت الجمعيه العامه بالجماع الموافقه علي ترشيح تعيين كل من السيد الستاذ/ محمد علي عبدالعال 

حسن بمنصب عضو مجلس اداره غير تنفيذي وتعيين السيد الستاذ/ حاتم السيد العربي ابوزيد عضو مجلس اداره 

مستقل ليصبح  مجلس الدارة ليصبح كالتى:1-السيد الستاذة/ هبه ا محمد عبد المنعم شعراوى"رئيس مجلس 

الداره تنفيذي  2-السيد الستاذ/ حسام احمد محمد  عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب التنفيذى" 3-السيد 

الستاذ/ محمد احمد انور عطية"عضو مجلس ادارة" 4-السيد الستاذة/ امل جمال الدين زكريا"عضو مستقل" 5-

السيد الستاذ/ محمد عبد العال احمد عبد العال"عضو مستقل 6- محمد علي عبدالعال حسن عضو مجلس اداره 

غير تنفيذي 7-السيد الستاذ/ حاتم السيد العربي ابوزيد عضو مجلس اداره مستقل 8-عضو مجلس اداره مستقل 9-

عضو مجلس اداره مستقل

74 - محمود فتحى عبد الرحيم عبد الحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250465   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2021 برقم ايداع   5433 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2021  بــ :  الدارة وحق التوقيع موكلة 

للشريكاء المتضامنين السيد/ محمود فتحى عبد الرحيم عبد الحميد والسيدة/ شيماء زينهم علي ابراهيم مجتمعين او 

منفردين   بشرط أن تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها وأية 

تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ل تتم ال بموافقة 

الشريكين مجتمعين وكذلك لهم الحق في التنازل عن اعلنات الشركة مجتمعين او منفردين

75 - شيماء زينهم علي ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250465   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2021 برقم ايداع   5433 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2021  بــ :  منضم

76 - احمد سعد عبداللطيف سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    250611   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   10009 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركة المنعقد في 26/8/2021والمصدق عليه بتاريخ 9/5/2022من الهيئة العامة للرقابة المالية تم التي 

:اعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح:السيد/ احمد سعد عبداللطيف سعد-رئيس مجلس الدارة -تنفيذي ,السيد/ محمد 

مصطفي كمال محمد جاد -عضو منتدب- تنفيذي ,السيد/ محمد عادل محمد عبد المنعم زغلول -عضو مجلس ادارة 

مستقل-غير تنفيذي ,السيدة /مديحة محمد رمضان زناتي -عضو مجلس ادارة مستقل-غير تنفيذي  ,السيد/احمد 

محمودعثمان درويش -عضو مجلس ادارة مستقل-غير تنفيذي  ,وتم تعديل سلطات التوقيع لتصبح يملك حق 

التوقيع عن الشركة السيد/ محمد مصطفي كمال محمد جاد والسيد/ احمد سعد عبد اللطيف سعد مجتمعين ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين اووكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

اومجتمعين وذلك مع عدم الخلل بالختصاصات والصلحيات المقررة للجمعية العامة للشركة وجماعة حملة 

الوثائق ومدير الستثمار والمنصوص عليها بالقانون رقم )95(لسنة 1992 ولئحته التنفيذية هذا كله مع مراعاة 

الحصول علي تراخيص مسبقة من الجمعية العامة للشركة بالنسبة للتصرفات التي يكون احد اعضاء مجلس الدارة 

او المساهمين طرف فيها وكذلك الحصول علي موافقة جماعة حملة الوثائق في الحالت التي تستوجب ذلك ويكون 

للسيد/محمد مصطفي كمال محمد جاد والسيد/ احمد سعد عبد اللطيف سعد مجتمعين حق الفراج عن راس المال .

77 - محمود حجازي محمد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    146157   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2002 برقم ايداع   3041 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه
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78 - حجازي محمد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    146157   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2002 برقم ايداع   3041 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  اصبح  حق الداره والتوقيع  

عنها مكفولة للشريك المتضامن السيد / حجازي محمد اسماعيل يوسف  و المدير الغير شريك السيد/ محمود 

حجازي محمد اسماعيل مجتمعين او منفردين  ويمثل المديرين الشركه في علقتها مع الغير ولهم في سبيل ذلك 

اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وابرام جميع 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق البيع والشراء والرهن 

والقتراض بطريق العتماد او الئتمان من البنوك والتوقيع علي الشيكات و التعامل مع البنوك في الحسابات 

الدائنة و فتح و قفل الحسابات و ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل و التوقيع علي جميع التعاقداتو البيع و الشراء و الرهن و القتراض من البنوك واسناد العمال للغير و 

التفاوض مع الشركات المماثلة التي لها ارتباط بنفس اغراض الشركة و التوقيع علي كافة المعاملت المالية و 

البنكية و امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع علي الشيكات و صرفها وربط الودائع و حلها و 

القتراض من البنوك و فتح العتمادات المستندية مجتمعين او منفردين و لهم الحق في توكيل غيرهم في كل او 

بعض مما ذكر علي ان يراعي المدير المسئول او من ينوب عنه مصلحة الشركة بهذا الخصوص

79 - هاني صادق جبران  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250735   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2021 برقم 

ايداع   15355 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

102 - محمد احمد قطب دسوقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    203260   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   9884 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  تكون اداره الشركه والتوقيع 

عنها للطرف الول الشريك المتضامن السيد/ محمد احمد قطب دسوقي وله منفردا حق التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع العمال 

القطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن بكافه انواعها وللنفس او للغير 

وله حق توكيل البنوك في كل او بعض ما ذكر والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

103 - محمود صابر احمد محمد  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    216481   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2011 برقم ايداع   19191 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  واستلم كافة حقوقة

104 - فريد صابر احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    216481   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2011 برقم ايداع   19191 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن -

اصبح له حق الدارة والتوقيع منفردا وله حق الرهن والقتراض من البنوك والغير ورهن للصول واصول 

الشركه للبنوك او الغير بما يعود  على صالح الشركة كما له فى ذلك اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة بشرط 

ان تكون العمال الصادرة منه باسم الشركة ولخدمة اغراضها ويجوز لسيادته ان يوكل عنه من ينوبه فى مباشرة 

تاك الجراءات بتوكيل عام رسمى

105 - ناجح صابر احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    216481   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2011 برقم ايداع   19191 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

106 - اشرف سعيد حنفي يماني  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    248454   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2020 برقم ايداع   10090 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن - 

اصبح يحق لكل من الشريكان الداره والتوقيع مجتمعين او منفردين

107 - ايمان حجاج السيد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    248454   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2020 برقم ايداع   10090 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقه

108 - محمود رمضان محمد علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    248454   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2020 برقم ايداع   10090 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

109 - محمود لطفى حامد حجازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250973   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   8038 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  
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110 - محمد محمد علي شعيب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    227694   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2012 برقم ايداع   21372 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن - 

واصبح له حق الداره والتوقيع منفردا بشرط ان تكون العمال الصادره منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها ويمثل 

الشريك الشريك المتضامن الشركه امام القضاء ومصلحه الشهر العقاري وله حق التعامل باسم الشركه امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافه اشكالهم وكذا التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف سحبا وايداعا والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتحويل وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

111 - رأفت احمد فرج محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    227694   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2012 برقم ايداع   21372 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

112 - وليد محمد مأمون محمد نافع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    215704   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2011 برقم ايداع   817420 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

113 - احمد محمد مامون محمد نافع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    215704   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2011 برقم ايداع   817420 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن - 

واصبح له حق الداره والتوقيع مع باقي الشركاء مجتمعين او منفردين

114 - ابتسام سيد محمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    244744   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2019 برقم ايداع   8269 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن -

واصبح لها حق الداره والتوقيع منفرده علي كافه المراسلت وتمثيلها امام كافه الجهات الحكوميه والجهات الغير 

حكوميه والحكم المحلي

115 - شريف جميل علي محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250808   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2022 برقم ايداع   1975 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

116 - امل عبدالعليم على الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250986   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   8312 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

117 - امل عبدالعليم على الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250986   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   8312 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

118 - امل عبدالعليم على الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250986   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   8319 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

119 - امل عبدالعليم على الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250986   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   8319 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

120 - نادية محمود ابراهيم  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    141865   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2001 برقم ايداع   6838 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  للوفاة

121 - احمد محمود احمد محمود سلمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    141865   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2001 برقم ايداع   6838 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع  للشركاء 

المتضامنين مجتمعين اومنفردين
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تجديد افراد

1 - محمد خليل حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104850   قيدت فى   28-11-1995 برقم ايداع    

11832 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

2 - جمعة سليمان احمد دويب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147196   قيدت فى   25-05-2002 برقم ايداع    

5457 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

3 - محمد مجدى عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170698   قيدت فى   11-09-2005 برقم ايداع    

12538 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-10

4 - صلح الدين عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178137   قيدت فى   06-06-2006 برقم 

ايداع    9163 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

5 - عرفه صابر على فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187297   قيدت فى   29-03-2007 برقم ايداع    

5530 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

6 - عمر عبد ا محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188245   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

7411 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

7 - احمد محمد فراج رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196142   قيدت فى   10-09-2009 برقم ايداع    

12860 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

8 - دسوقى لتجارة واستيراد السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212429   قيدت فى   07-06-2011 برقم 

ايداع    9364 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

9 - ابراهيم محمد عوض عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212430   قيدت فى   07-06-2011 برقم 

ايداع    9365 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

10 - فتحى هاشم محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222671   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    

10145 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

11 - احمد محمد عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222805   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    

10420 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

12 - محمود زين محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230808   قيدت فى   03-12-2013 برقم ايداع    

13113 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

13 - عماد شوقى فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54034   قيدت فى   07-06-1981 برقم ايداع    3843 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

14 - فرج حلمى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62927   قيدت فى   16-01-1984 برقم ايداع    357 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-15

15 - تريكو سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81937   قيدت فى   01-03-1989 برقم ايداع    1692 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-29

16 - حسين مصطفى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137060   قيدت فى   12-09-2000 برقم ايداع    

10783 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

17 - حسين مصطفى حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137060   قيدت فى   09-10-2005 برقم 

ايداع    13901 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-08

18 - صباح حسن جلل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143838   قيدت فى   15-10-2001 برقم ايداع    

1219 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

19 - مصطفى يونس احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146018   قيدت فى   13-03-2002 برقم 

ايداع    2736 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

20 - عبد الرحمن محمود عبد الرحمن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152094   قيدت فى   

16-03-2003 برقم ايداع    2743 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-15
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21 - حسين معوض عبد الفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176967   قيدت فى   07-05-2006 برقم 

ايداع    6608 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

22 - صيدليه د احمد على جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183971   قيدت فى   11-12-2006 برقم ايداع    

20309 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

23 - محمد سيد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186822   قيدت فى   18-03-2007 برقم ايداع    

4622 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

24 - عريان وليم ارسان عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188141   قيدت فى   24-04-2007 برقم 

ايداع    7247 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

25 - محمد علم محمد تمساح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189629   قيدت فى   23-10-2007 برقم ايداع    

14430 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-22

26 - محمد امين عبد ا على شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205351   قيدت فى   17-08-2010 برقم 

ايداع    14704 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

27 - مجدى عبد اللطيف السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207546   قيدت فى   2010-11-22 

برقم ايداع    20260 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

28 - محمد محمد ابو العينين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208933   قيدت فى   16-01-2011 برقم 

ايداع    946 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

29 - ايهاب محمد السيد العايدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218869   قيدت فى   19-01-2012 برقم ايداع    

1405 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

30 - احمد عبد الرؤوف احمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221751   قيدت فى   26-04-2012 برقم 

ايداع    8251 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

31 - رفيق طه حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226721   قيدت فى   16-10-2012 برقم ايداع    

19238 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-15

32 - طارق عطيه عيسي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232729   قيدت فى   07-09-2014 برقم ايداع    

9717 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

33 - محمد شكري فهيم عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239148   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    6977 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

34 - على عبدالوهاب عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64157   قيدت فى   21-06-1984 برقم ايداع    

3857 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

35 - علءالدين للستيراد والتصدير والتوكيلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106898   قيدت فى   

14-05-1996 برقم ايداع    4378 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-13

36 - محمد سيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137831   قيدت فى   21-10-2000 برقم ايداع    

12479 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

37 - محمد عبد الحكيم عبد الحميد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142295   قيدت فى   2001-07-18 

برقم ايداع    7757 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

38 - محمد عبد العظيم حسب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169853   قيدت فى   09-08-2005 برقم 

ايداع    10984 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

39 - فاطمه يحيى ابو رواش محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172995   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    7702 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

40 - الجمل لمستحضرات التجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174221   قيدت فى   07-02-2006 برقم 

ايداع    1554 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

41 - محمد عبد المولي علي شافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179646   قيدت فى   16-07-2006 برقم 

ايداع    12096 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

42 - نسيم وليم عياد نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183645   قيدت فى   30-11-2006 برقم ايداع    

19714 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29
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43 - اصب ح وائل سيد حسين ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186759   قيدت فى   15-03-2007 برقم 

ايداع    4494 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

44 - احمد صلح احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190544   قيدت فى   03-04-2008 برقم ايداع    

3949 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

45 - اشرف محمد عبد العظيم عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212783   قيدت فى   2011-06-19 

برقم ايداع    10280 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

46 - تامر عماد الدين عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215950   قيدت فى   12-10-2011 برقم 

ايداع    17956 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

47 - محمد عبد الشافى عبد الودود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218329   قيدت فى   2012-01-03 

برقم ايداع    206 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

48 - مصطفى مسعود احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219076   قيدت فى   26-01-2012 برقم 

ايداع    1869 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

49 - بشير ميخائيل عياد قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220652   قيدت فى   18-03-2012 برقم ايداع    

5528 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

50 - اصبح /كرم خليفه فريز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221565   قيدت فى   19-04-2012 برقم 

ايداع    7843 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

51 - محسن سراج عبد الحفيظ عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221967   قيدت فى   2012-05-03 

برقم ايداع    8686 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-02

52 - هاله محمد قطب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   229763   قيدت فى   19-08-2013 برقم ايداع    

8775 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-18

53 - فرج صدقى سعيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236441   قيدت فى   30-03-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

54 - نهال محمد حسين غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237406   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

11647 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

55 - مؤسسه الجهينى للمقاولت والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92582   قيدت فى   1992-05-07 

برقم ايداع    3042 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

56 - سعد نويصر للمحاجر والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150692   قيدت فى   

16-12-2002 برقم ايداع    13652 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-12-15

57 - محمد توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169915   قيدت فى   23-11-2008 برقم ايداع    

22430 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-22

58 - ايهاب عزت توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171244   قيدت فى   01-10-2005 برقم ايداع    

13572 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

59 - على عبد الرحمن محمود زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179188   قيدت فى   03-07-2006 برقم 

ايداع    11211 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

60 - قرشى عيد خليفه عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179486   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

5942 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

61 - قرشى عيد خليفه عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179486   قيدت فى   11-07-2006 برقم ايداع    

11774 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

62 - صيدليه د محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185040   قيدت فى   25-01-2007 برقم ايداع    

1068 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

63 - نبيل بشرى رزق حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185407   قيدت فى   05-02-2007 برقم ايداع    

1782 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

64 - زاهر احمد محمود الناظر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185756   قيدت فى   15-02-2007 برقم ايداع    

2511 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14
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65 - جورج امين عزيز مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185874   قيدت فى   20-02-2007 برقم ايداع    

2738 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

66 - محمد فوزى محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187827   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

6572 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

67 - ايهاب على حمزه امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187909   قيدت فى   18-04-2007 برقم ايداع    

6747 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

68 - عبد الرازق مبروك مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188049   قيدت فى   22-04-2007 برقم 

ايداع    7051 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

69 - عماد شافعى عنانى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188557   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

7892 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

70 - نشوى خالد ابو رواش احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198355   قيدت فى   09-12-2009 برقم 

ايداع    18077 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-08

71 - عبد ا حسن عبد الفتاح خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199070   قيدت فى   05-01-2010 برقم 

ايداع    231 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04

72 - خالد محمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212141   قيدت فى   30-05-2011 برقم ايداع    

8645 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

73 - محمود احمد احمد صالح ابو النيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212780   قيدت فى   2011-06-19 

برقم ايداع    10270 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

74 - محمود ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213138   قيدت فى   29-06-2011 برقم ايداع    

11646 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

75 - محمود عماد الدين حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213736   قيدت فى   18-07-2011 برقم 

ايداع    12923 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

76 - هادى السيد عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219588   قيدت فى   16-02-2012 برقم 

ايداع    3253 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

77 - محمد ابو الهدى محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219744   قيدت فى   21-02-2012 برقم 

ايداع    33591 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

78 - داليا محمد منهى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220421   قيدت فى   12-03-2012 برقم ايداع    

5045 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

79 - معتز احمد حمدى محمد على راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221612   قيدت فى   2012-04-22 

برقم ايداع    7944 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

80 - ابراهيم مصطفى عبد الرحيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222141   قيدت فى   2012-05-09 

برقم ايداع    9109 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

81 - شعبان درويش عبد الحميد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222801   قيدت فى   2012-05-28 

برقم ايداع    10416 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

82 - ايمان صالح توفيق صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231696   قيدت فى   14-04-2014 برقم ايداع    

4157 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

83 - ثناء عبد العزيز السيد عكاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238881   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

84 - ناصر جلل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238940   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

5388 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

85 - عبد السلم على عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50088   قيدت فى   12-04-1980 برقم ايداع    

2378 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

86 - ناديه جرجس بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57651   قيدت فى   13-06-1982 برقم ايداع    

5666 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12
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87 - مهدى امام عبد الحليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101278   قيدت فى   02-02-1995 برقم 

ايداع    1119 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

88 - فضل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141279   قيدت فى   23-05-2001 برقم ايداع    

5490 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

89 - قوت القلوب احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147201   قيدت فى   25-05-2002 برقم 

ايداع    5470 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

90 - صيدلية د \ هلل حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148169   قيدت فى   15-07-2002 برقم ايداع    

7769 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-14

91 - شيحة للدوات المنزلية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152204   قيدت فى   22-03-2003 برقم ايداع    

2998 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-21

92 - امال عبد العزيز ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160144   قيدت فى   06-06-2004 برقم ايداع    

6946 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-05

93 - عبد العزيز شحته عبد ا عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176529   قيدت فى   2013-04-23 

برقم ايداع    5117 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-22

94 - عبد العزيز شحته عبد ا عبد العزيز قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176529   قيدت فى   

20-04-2006 برقم ايداع    6231 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-19

95 - حفناوى عبد الفتاح حسنين عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177860   قيدت فى   2006-05-29 

برقم ايداع    8640 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

96 - صبرى محمود عبد الشافى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183432   قيدت فى   26-11-2006 برقم 

ايداع    19308 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

97 - عصام فتحى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185533   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

2062 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

98 - عوض على عبد السميع ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185891   قيدت فى   2007-02-20 

برقم ايداع    2762 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

99 - ماهر رمضان عبد الجواد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186677   قيدت فى   2007-03-13 

برقم ايداع    4316 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

100 - محمد ابو الفتوح حامد عوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187426   قيدت فى   04-04-2007 برقم 

ايداع    5772 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

101 - خطاب للتجاره وتنظيم المعارض والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187784   قيدت 

فى   15-04-2007 برقم ايداع    6493 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-14

102 - احمد رمضان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191243   قيدت فى   31-07-2008 برقم ايداع    

8613 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-30

103 - باسم محمد نبيل احمد فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214368   قيدت فى   11-08-2011 برقم 

ايداع    14326 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

104 - رأفت نصحى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216458   قيدت فى   27-10-2011 برقم ايداع    

19145 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

105 - محمد سيد محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218343   قيدت فى   04-01-2012 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

106 - عمرو مصطفى خليفه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219677   قيدت فى   20-02-2012 برقم 

ايداع    3458 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

107 - جمال شاكر مرسى على حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220732   قيدت فى   2012-03-20 

برقم ايداع    5789 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19
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108 - اسلم جلل شافعى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222364   قيدت فى   16-05-2012 برقم 

ايداع    9653 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

109 - سيد محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227348   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

20618 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-07

110 - احمد محمود صالح عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233216   قيدت فى   2014-11-17 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

111 - رومانى عثران لبيب عبد الشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235341   قيدت فى   2015-10-22 

برقم ايداع    12765 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

112 - خالد سيد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237310   قيدت فى   15-08-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

113 - محمد السيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238991   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

5770 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

114 - اسامة محمد صديق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97150   قيدت فى   01-12-1993 برقم ايداع    

7645 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

115 - كوافير حسام جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155835   قيدت فى   11-10-2003 برقم ايداع    

11065 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-10

116 - رمضان عبد النعيم محمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161056   قيدت فى   2004-07-18 

برقم ايداع    9026 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-17

117 - سنوسى للمقاولت الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178024   قيدت فى   04-06-2006 برقم 

ايداع    8921 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-03

118 - كوافير ايهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179918   قيدت فى   26-07-2006 برقم ايداع    

12632 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

119 - كوافير ايهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179918   قيدت فى   21-11-2010 برقم ايداع    

20288 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

120 - تهانى عبد العزيز حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180702   قيدت فى   2006-08-20 

برقم ايداع    14112 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-08-19

121 - محمود خليل ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182628   قيدت فى   30-10-2006 برقم 

ايداع    17749 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

122 - حامد حسين مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183293   قيدت فى   21-11-2006 برقم ايداع    

19044 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

123 - محمود طلعت محمود الفزانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183989   قيدت فى   11-12-2006 برقم 

ايداع    20334 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

124 - عبد القوى سالم محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185258   قيدت فى   31-01-2007 برقم 

ايداع    1470 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

125 - ناجى عبد الحميد محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185836   قيدت فى   19-02-2007 برقم 

ايداع    2659 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

126 - عزت عبد الغنى محمود سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187717   قيدت فى   2007-04-12 

برقم ايداع    6371 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

127 - محمد اشرف محمد موسى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188816   قيدت فى   2007-05-23 

برقم ايداع    8842 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

128 - فاطمة ربيع محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198805   قيدت فى   28-12-2009 برقم 

ايداع    19163 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

129 - هبة فهمى حامد البطل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199374   قيدت فى   17-01-2010 برقم ايداع    

828 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16
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130 - جمال محمد عيد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201708   قيدت فى   21-02-2016 برقم ايداع    

1846894 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

131 - محمد صابر محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202626   قيدت فى   11-05-2010 برقم ايداع    

8408 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

132 - محمد عبد الرازق يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209212   قيدت فى   2011-01-24 

برقم ايداع    1633 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

133 - حسام الدين مصطفى عبد الحميد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211686   قيدت فى   

17-05-2011 برقم ايداع    7590 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-16

134 - مصطفى محمد عامر جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214631   قيدت فى   23-08-2011 برقم 

ايداع    14955 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

135 - محمد محمد محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214962   قيدت فى   08-09-2011 برقم 

ايداع    15708 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

136 - عاطف كمال عبد السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216093   قيدت فى   2011-10-17 

برقم ايداع    18276 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

137 - عادل محمد عويس عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218128   قيدت فى   27-12-2011 برقم 

ايداع    22901 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

138 - ياسر رمضان عبد الحليم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218677   قيدت فى   15-01-2012 برقم 

ايداع    972 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

139 - سحر محمد عبد السميع امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221102   قيدت فى   03-04-2012 برقم 

ايداع    6687 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

140 - مروة عبد الحميد حسين عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221698   قيدت فى   2012-04-24 

برقم ايداع    8133 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

141 - سعيد محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222386   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

9717 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

142 - حسن صلح رحيم رحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222453   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

9850 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

143 - محمد على محمد على نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222857   قيدت فى   29-05-2012 برقم 

ايداع    10552 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

144 - خالد حسن علم حيدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222918   قيدت فى   31-05-2012 برقم ايداع    

10693 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

145 - تمام محمد توفيق عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232152   قيدت فى   10-06-2014 برقم 

ايداع    6480 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

146 - عزت صبحى رفله جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238218   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    18160 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

147 - عبد الحليم يوسف عبد الحليم كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239380   قيدت فى   2017-06-05 

برقم ايداع    8602 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

148 - احمد مسعد محمد ابو هادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44626   قيدت فى   16-05-1978 برقم 

ايداع    2400 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-15

149 - حنان احمد عبدالفتاح حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87137   قيدت فى   17-09-1990 برقم 

ايداع    6285 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

150 - عادل كامل بكير خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142080   قيدت فى   09-07-2001 برقم ايداع    

7320 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

151 - جواهرجى رومانى ميلد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145564   قيدت فى   2002-02-06 

برقم ايداع    1617 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05
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152 - محمد احمد حماد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146643   قيدت فى   21-04-2002 برقم ايداع    

4248 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20

153 - ياسر عادل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174887   قيدت فى   28-02-2006 برقم 

ايداع    2774 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

154 - سعيد ابو هريرة عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181799   قيدت فى   21-09-2006 برقم 

ايداع    16210 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

155 - عمرو عبد العزيز فهمى ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187776   قيدت فى   2007-04-15 

برقم ايداع    6480 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

156 - حلمى محمود مرسى خفاجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200870   قيدت فى   09-03-2010 برقم 

ايداع    4323 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-08

157 - اسماعيل السيد اسماعيل رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202815   قيدت فى   18-05-2010 برقم 

ايداع    8872 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

158 - ايهاب نصر عبد المطلب البطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211774   قيدت فى   2011-05-18 

برقم ايداع    7770 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

159 - خليل عاشور خليل عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214443   قيدت فى   15-08-2011 برقم 

ايداع    14471 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

160 - امين محمد امين محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215789   قيدت فى   05-10-2011 برقم ايداع    

17599 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

161 - عبد ا فرج عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220851   قيدت فى   25-03-2012 برقم 

ايداع    6070 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

162 - احمد محمد عيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221643   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    

8013 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

163 - احمد نصر حماده عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221734   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

8215 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

164 - محمد فوزى خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222730   قيدت فى   23-05-2012 برقم ايداع    

10272 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

165 - حمدى عنتر جابر عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222988   قيدت فى   03-06-2012 برقم 

ايداع    10847 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

166 - محمود مصطفى ابو العل عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223194   قيدت فى   2012-06-11 

برقم ايداع    11386 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

167 - هدى عبد الجليل حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223220   قيدت فى   12-06-2012 برقم 

ايداع    11435 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

168 - السيد السيد السيد عريتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223228   قيدت فى   12-06-2012 برقم ايداع    

11451 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

169 - رومانى كامل جاد عفاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239220   قيدت فى   15-05-2017 برقم 

ايداع    7432 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

170 - عبدالمنصف عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32599   قيدت فى   26-03-1974 برقم ايداع    

1515 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

171 - مصطفى مسعد مصطفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65003   قيدت فى   1984-11-07 

برقم ايداع    6341 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-06

172 - تمام عبدالحق همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71074   قيدت فى   10-12-1986 برقم ايداع    

9408 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

173 - طارق محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73781   قيدت فى   21-04-1987 برقم ايداع    

3209 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20
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174 - محمد احمد محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98394   قيدت فى   06-04-1994 برقم 

ايداع    2461 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

175 - محمد مصطفى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114034   قيدت فى   18-06-1997 برقم 

ايداع    7144 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

176 - محمد منير محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114303   قيدت فى   01-07-1997 برقم ايداع    

7745 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-06-30

177 - صابر عبد ا محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130157   قيدت فى   09-09-1999 برقم 

ايداع    10697 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-08

178 - سلمان للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132688   قيدت فى   29-01-2000 برقم ايداع    

970 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

179 - ايمن حسن ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136751   قيدت فى   26-08-2000 برقم ايداع    

10120 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

180 - الديب للدوات الصحية و المقاولت الصحية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139881   قيدت فى   

25-02-2001 برقم ايداع    2096 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-24

181 - ابراهيم سعيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141665   قيدت فى   31-01-2008 برقم ايداع    

1110 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-30

182 - ابراهيم سعيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141665   قيدت فى   17-06-2001 برقم ايداع    

6392 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-16

183 - عبد الصمد مصطفى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173129   قيدت فى   24-12-2005 برقم 

ايداع    17345 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

184 - مصطفى الحسينى احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173447   قيدت فى   02-01-2006 برقم 

ايداع    23 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-01

185 - محمد محمد محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175056   قيدت فى   05-03-2006 برقم 

ايداع    3196 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-04

186 - احمد احمد عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186900   قيدت فى   19-03-2007 برقم 

ايداع    4759 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

187 - احمد احمد عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186900   قيدت فى   02-10-2011 برقم 

ايداع    17240 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-10-01

188 - هانى معوض عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187117   قيدت فى   25-03-2007 برقم 

ايداع    5182 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

189 - اى جى سوليد ابو العنين للتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188512   قيدت فى   2007-05-06 

برقم ايداع    7808 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

190 - عثمان درويش بدوى سيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188845   قيدت فى   2007-05-28 

برقم ايداع    8981 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

191 - سامح صبحي توفيق قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191978   قيدت فى   15-01-2009 برقم 

ايداع    510 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-14

192 - محمد حافظ ابراهيم رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202616   قيدت فى   11-05-2010 برقم 

ايداع    8384 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

193 - ياسمين محمود احمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204334   قيدت فى   07-07-2010 برقم 

ايداع    12340 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

194 - ابا القاسم احمد ابو زيد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206035   قيدت فى   2010-09-23 

برقم ايداع    16911 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

195 - حربى حربى طوخى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208834   قيدت فى   11-01-2011 برقم 

ايداع    989 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10
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196 - عبد اللطيف احمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209424   قيدت فى   09-02-2011 برقم ايداع    

2104 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

197 - حماده اسماعيل ياسين خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209837   قيدت فى   21-07-2015 برقم 

ايداع    9084 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-20

198 - فتحى حسن خليل جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212149   قيدت فى   30-05-2011 برقم ايداع    

8659 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

199 - حماده نور الدين احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212297   قيدت فى   02-06-2011 برقم 

ايداع    9041 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

200 - احمد محمد مخيمر سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212468   قيدت فى   07-06-2011 برقم ايداع    

9480 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

201 - نادية محمد قرنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218773   قيدت فى   17-01-2012 برقم ايداع    

1201 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

202 - احمد رجب محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218968   قيدت فى   23-01-2012 برقم ايداع    

1632 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

203 - صابر محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220599   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

5437 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

204 - محمد سيد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221111   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

6713 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

205 - ناصر محمد شاكر عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222752   قيدت فى   27-05-2012 برقم 

ايداع    10330 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

206 - تامر سعد رزق ا باسيليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222797   قيدت فى   28-05-2012 برقم 

ايداع    10109 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

207 - سلم محمد سلم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227274   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

20429 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-05

208 - هبه ممدوح محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231436   قيدت فى   06-03-2014 برقم 

ايداع    2577 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-05

209 - ناصر محمد عبد الفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239326   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    8203 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

210 - بيشوى نبيل عبد المسيح دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239382   قيدت فى   05-06-2017 برقم 

ايداع    8607 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

211 - احمد حسن احمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51282   قيدت فى   19-04-1992 برقم ايداع    

2650 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

212 - احمد حسن احمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51282   قيدت فى   19-04-1992 برقم ايداع    

2652 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

213 - سمير ذكى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57134   قيدت فى   02-05-1982 برقم ايداع    

4678 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

214 - مكتب البطوطى للتصميمات الهندسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93650   قيدت فى   1992-09-27 

برقم ايداع    6645 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-26

215 - عماد  عبدالحميد امام امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108439   قيدت فى   29-08-1996 برقم 

ايداع    8684 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

216 - محمد امين امين حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122110   قيدت فى   29-07-1998 برقم ايداع    

8915 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-28

217 - اون للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129009   قيدت فى   12-07-1999 برقم ايداع    

8321 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-11
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218 - فايز منصور رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130370   قيدت فى   19-09-1999 برقم ايداع    

11113 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-18

219 - نبيه عبده عبدا نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130590   قيدت فى   02-10-1999 برقم ايداع    

11553 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

220 - رجب سيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146958   قيدت فى   11-05-2002 برقم ايداع    

4893 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

221 - حسن همام بخيت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158654   قيدت فى   27-03-2004 برقم ايداع    

3437 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-26

222 - عزه محمد امين البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170791   قيدت فى   13-09-2005 برقم ايداع    

12722 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

223 - محمد على سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171025   قيدت فى   21-09-2005 برقم ايداع    

13141 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

224 - خالد سعيد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176075   قيدت فى   05-04-2006 برقم ايداع    

5237 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

225 - ابراهيم سلمة ابراهيم عضام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186059   قيدت فى   25-02-2007 برقم 

ايداع    3101 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

226 - محمد ديب ابو بكر ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188288   قيدت فى   29-04-2007 برقم 

ايداع    7491 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

227 - مجدى شعبان احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188876   قيدت فى   30-05-2007 برقم 

ايداع    9151 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

228 - رضا محمد حسن ابو سمرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195314   قيدت فى   06-08-2009 برقم 

ايداع    11046 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-05

229 - حسين شعبان على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209625   قيدت فى   22-02-2011 برقم ايداع    

2540 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

230 - عمار عبد ا عمار محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209631   قيدت فى   22-02-2011 برقم 

ايداع    2551 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

231 - ابو عيطه للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210690   قيدت فى   12-04-2011 برقم ايداع    

5291 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

232 - رضا مسعود خطاب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213315   قيدت فى   04-07-2011 برقم 

ايداع    11989 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

233 - مروان فتحى على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216263   قيدت فى   20-10-2011 برقم 

ايداع    18689 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

234 - محمد سيد محمود الشرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217770   قيدت فى   13-12-2011 برقم 

ايداع    22042 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

235 - مجدى شعبان احمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218454   قيدت فى   08-01-2012 برقم 

ايداع    481 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

236 - محمد سامى عبد التواب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220150   قيدت فى   2012-03-04 

برقم ايداع    5439 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

237 - سيد عبد الحميد امام سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220814   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

5976 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

238 - رفعت سمير ابراهيم عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221457   قيدت فى   2012-04-15 

برقم ايداع    7600 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

239 - اصبح مؤسسة بدر للتصرفات العقاريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222309   قيدت فى   

15-05-2012 برقم ايداع    9521 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-14
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240 - احمد محمد جمعه هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222682   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    

10176 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

241 - محمد سعد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230988   قيدت فى   30-12-2013 برقم ايداع    

14389 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

242 - اصبح  علء محمد محمد عميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234161   قيدت فى   2015-03-25 

برقم ايداع    4081 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

243 - وحيد فوزى رجب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238372   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    1030 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

244 - احمد محمد زكى ابو عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238708   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    3413 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

245 - يحيى حماده امام عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238788   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    4000 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

246 - محمد قدرى محمد عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239106   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    6614 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

247 - رضا عبد العزيز العيسوى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239116   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    6763 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

248 - مينا اسحاق عجيب رسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239266   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

7729 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

249 - مصطفى احمد صابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239338   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    8356 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

250 - بول نهاد بسخرون طانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239359   قيدت فى   04-06-2017 برقم 

ايداع    8517 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

251 - احمد مصطفى عبد الحليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71056   قيدت فى   01-09-1986 برقم 

ايداع    6481 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

252 - عماد فرج ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111284   قيدت فى   29-01-1997 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

253 - طارق احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143985   قيدت فى   23-10-2001 برقم ايداع    

115725 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

254 - ميلد شهدى عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174680   قيدت فى   21-02-2006 برقم ايداع    

2460 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

255 - ميلد شهدى عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174680   قيدت فى   18-03-2006 برقم ايداع    

4691 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-17

256 - وجدى ابراهيم عبده اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177194   قيدت فى   2006-05-11 

برقم ايداع    7064 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

257 - حسين فتحى حسين عبد الباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181123   قيدت فى   31-08-2006 برقم 

ايداع    14868 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

258 - بدوى للنظارات الطبية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182851   قيدت فى   06-11-2006 برقم ايداع    

18144 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

259 - مكتب رحلت رمضان ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184624   قيدت فى   08-01-2007 برقم 

ايداع    106 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

260 - عمرو محمد محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186134   قيدت فى   27-02-2007 برقم 

ايداع    3172 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

261 - محمد منير لتجاره الموبيليا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186787   قيدت فى   15-03-2007 برقم 

ايداع    4548 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

Page 77 of 102 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

262 - نشات سلمة محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188868   قيدت فى   30-05-2007 برقم 

ايداع    9114 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

263 - مدحت جمال حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195292   قيدت فى   05-08-2009 برقم ايداع    

10980 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-08-04

264 - نصر سعد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211366   قيدت فى   09-05-2011 برقم ايداع    

6865 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

265 - مصطفى احمد يوسف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219279   قيدت فى   02-02-2012 برقم 

ايداع    2307 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

266 - محمد عبد العظيم احمد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219553   قيدت فى   2012-02-15 

برقم ايداع    3181 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

267 - امجد محمود ابو الفضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222418   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

9783 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

268 - محمد احمد ابراهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222595   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    9955 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

269 - عبد العظيم محمود احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226376   قيدت فى   2012-10-08 

برقم ايداع    18519 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-07

270 - احمد محمود محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232154   قيدت فى   10-06-2014 برقم 

ايداع    6491 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

271 - نور الدين محمد سعد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237570   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

272 - عبد الصمد ابراهيم عبد الصمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237661   قيدت فى   

10-10-2016 برقم ايداع    13458 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-09

273 - سمر سالم حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238741   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

3595 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

274 - شعبان مظهر طه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239398   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

8758 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

275 - السيده  نائله كامل احمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58180   قيدت فى   07-08-1982 برقم 

ايداع    6582 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-06

276 - سمير ابراهيم علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110654   قيدت فى   23-12-1996 برقم 

ايداع    13951 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-22

277 - صيدلية هبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113604   قيدت فى   31-05-1997 برقم ايداع    6171 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

278 - حسن على حسن عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116219   قيدت فى   02-10-1997 برقم 

ايداع    12009 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

279 - محمد احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123019   قيدت فى   13-09-1998 برقم ايداع    

11036 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-12

280 - عادل صلح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149014   قيدت فى   03-09-2002 برقم ايداع    

9695 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-02

281 - نعيمه محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163062   قيدت فى   20-10-2004 برقم ايداع    

13413 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

282 - رمضان عيد عبد الجوادحسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170479   قيدت فى   2005-08-31 

برقم ايداع    12113 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

283 - سيد محمد عقل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178113   قيدت فى   08-02-2016 برقم ايداع    

1894 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07
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284 - مؤسسة عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178113   قيدت فى   05-06-2006 برقم ايداع    9116 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

285 - سيد محمد عقل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178113   قيدت فى   12-10-2009 برقم ايداع    

14374 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

286 - منصور خلف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180711   قيدت فى   20-08-2006 برقم 

ايداع    14126 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-19

287 - ماشاء ا لتجاره الجمله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180777   قيدت فى   21-08-2006 برقم ايداع    

14246 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

288 - طارق محمد شحته محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188683   قيدت فى   2007-05-09 

برقم ايداع    8131 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

289 - مصطفى فتحى ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188812   قيدت فى   23-05-2007 برقم 

ايداع    8809 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

290 - السعدنى للديكور والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204223   قيدت فى   04-07-2010 برقم 

ايداع    12081 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

291 - عادل فؤاد فيصل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207397   قيدت فى   10-11-2010 برقم ايداع    

19912 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

292 - ممدوح فاروق عباس جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209614   قيدت فى   21-02-2011 برقم 

ايداع    2509 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

293 - وليد عبد الحميد عطيه حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210624   قيدت فى   07-04-2011 برقم 

ايداع    5100 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

294 - محمد محمود حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210767   قيدت فى   14-04-2011 برقم 

ايداع    5481 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

295 - مجدى صدقى داود بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211516   قيدت فى   12-05-2011 برقم ايداع    

7212 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

296 - محمد ابراهيم احمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215710   قيدت فى   04-10-2011 برقم 

ايداع    17428 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

297 - محمد عزمى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217591   قيدت فى   07-12-2011 برقم ايداع    

21631 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

298 - وليد عادل عفيفى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218288   قيدت فى   02-01-2012 برقم ايداع    

126 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

299 - تامر محمد حامد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220588   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

5415 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

300 - خالد احمد فتحى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220607   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

5464 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

301 - محمد فتحى محمد مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220934   قيدت فى   27-03-2012 برقم 

ايداع    6255 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

302 - سرحان رشاد محمد ابو خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221576   قيدت فى   22-04-2012 برقم 

ايداع    7865 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

303 - محمد ابراهيم ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221627   قيدت فى   23-04-2012 برقم 

ايداع    7971 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

304 - عاطف فهمى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222299   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

9501 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

305 - الفت اشرف رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231305   قيدت فى   17-02-2014 برقم ايداع    

1721 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16
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306 - وليد محى الدين السيد عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236859   قيدت فى   2016-06-01 

برقم ايداع    7887 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

307 - صبرى سمير عبد الواحد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237020   قيدت فى   2016-07-03 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

308 - سلمه مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61962   قيدت فى   26-09-1983 برقم ايداع    

5583 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

309 - رمسيس موسى بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91095   قيدت فى   05-11-1991 برقم ايداع    

8373 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

310 - صبحى عبدالفتاح كردى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93405   قيدت فى   29-08-1992 برقم 

ايداع    5688 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-28

311 - حنان محمد عبد المحسن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100162   قيدت فى   01-11-1994 برقم 

ايداع    8427 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

312 - اشرف حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149904   قيدت فى   23-10-2002 برقم ايداع    

11829 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-22

313 - عمران على امام عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181102   قيدت فى   30-08-2006 برقم ايداع    

14823 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

314 - محمد محمود محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181272   قيدت فى   06-09-2006 برقم 

ايداع    15221 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

315 - عباس على عباس محمد الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187260   قيدت فى   28-03-2007 برقم 

ايداع    5456 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

316 - عبد ا محمد عبد الفتاح اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188657   قيدت فى   2007-05-09 

برقم ايداع    8084 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

317 - كفافى لبيع قطع غيار السيارات المستعملة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188673   قيدت فى   

09-05-2007 برقم ايداع    8114 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-08

318 - وائل محمد محمود مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198711   قيدت فى   24-12-2009 برقم ايداع    

18930 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-23

319 - صلح عبد الرحمن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199442   قيدت فى   2010-01-18 

برقم ايداع    900 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

320 - هشام فتحى محمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200021   قيدت فى   09-02-2010 برقم 

ايداع    2270 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

321 - اشرف فرحات السيد عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205210   قيدت فى   2010-08-10 

برقم ايداع    14426 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

322 - محمود حسن امام احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207256   قيدت فى   04-11-2010 برقم 

ايداع    19569 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

323 - ايمن سعد ابراهيم مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212128   قيدت فى   29-05-2011 برقم ايداع    

8606 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

324 - عادل محمد عبد القادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212489   قيدت فى   08-06-2011 برقم 

ايداع    9534 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

325 - محمود سيد محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215596   قيدت فى   29-09-2011 برقم 

ايداع    17200 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

326 - سمير حمدى عبد الفتاح عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216657   قيدت فى   02-11-2011 برقم 

ايداع    19605 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

327 - خالد بكر محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216685   قيدت فى   03-11-2011 برقم ايداع    

19666 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02
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328 - حامد رشيد حامد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218153   قيدت فى   28-12-2011 برقم ايداع    

22969 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

329 - فاطمة عبد ا عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219135   قيدت فى   30-01-2012 برقم 

ايداع    1973 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

330 - محمد كامل صادق قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219315   قيدت فى   07-02-2012 برقم ايداع    

2638 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

331 - اسامة رمضان عبد الفتاح عبد الحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221341   قيدت فى   2012-04-10 

برقم ايداع    7238 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

332 - محمد رشدى السيد ابو جبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222410   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    9769 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

333 - محمد عبد التواب مهدى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222438   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    9819 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

334 - عبد الوهاب ابراهيم المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222441   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    9822 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

335 - مسعد عبد الحميد ابو الليل حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222995   قيدت فى   2012-06-03 

برقم ايداع    10866 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

336 - صلح محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226116   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    

17950 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-30

337 - ايمن على هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227548   قيدت فى   14-11-2012 برقم ايداع    

11045 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-13

338 - عماد حمدى عبد الحى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231083   قيدت فى   15-01-2014 برقم 

ايداع    432 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-14

339 - محمد عماد الدين على عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236691   قيدت فى   

09-05-2016 برقم ايداع    6532 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-08

340 - ناصر رزق شعبان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238756   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

3772 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

341 - محمد بدوى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238829   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

4272 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

342 - وليد نبيه زكريا زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239079   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

6401 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

343 - بولس عدلى مريد حصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239329   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    8252 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

344 - عصام ابو اليزيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144631   قيدت فى   09-12-2001 برقم ايداع    

13113 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-08

345 - نزيهى اسماعيل عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147690   قيدت فى   19-06-2002 برقم 

ايداع    6626 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

346 - مصطفى احمد سلطان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147801   قيدت فى   25-06-2002 برقم 

ايداع    6887 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

347 - صيدلية د \ محمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148129   قيدت فى   13-07-2002 برقم ايداع    

7675 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-12

348 - سمير امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177143   قيدت فى   11-05-2006 برقم ايداع    

6980 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

349 - محمد سيد محمد الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180231   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

13217 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05
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350 - صبرى محمد السيد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182009   قيدت فى   01-10-2006 برقم 

ايداع    16622 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

351 - حمادة سمير ابراهيم حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182930   قيدت فى   08-11-2006 برقم 

ايداع    18287 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

352 - عبد الفتاح حسن محمد خضور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185354   قيدت فى   04-02-2007 برقم 

ايداع    1674 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

353 - رمضان على احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185496   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

1981 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

354 - سامر حسن احمد على الشوربجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185954   قيدت فى   2007-02-21 

برقم ايداع    2907 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

355 - مجدى عبد العزيز فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186332   قيدت فى   04-03-2007 برقم ايداع    

3623 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

356 - اسامه عبد المحسن عبد المجيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186766   قيدت فى   

15-03-2007 برقم ايداع    4505 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-14

357 - يوسف ابراهيم السيد واجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189777   قيدت فى   21-11-2007 برقم 

ايداع    15620 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-20

358 - ممدوح عيد اسكندر ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200718   قيدت فى   04-03-2010 برقم 

ايداع    3960 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

359 - عماد حامد عبد السميع حسين عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202148   قيدت فى   2010-04-26 

برقم ايداع    7314 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

360 - عبد العليم على السيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205555   قيدت فى   2010-08-26 

برقم ايداع    15719 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

361 - محمد نادى عبد الرحمن عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213043   قيدت فى   2011-06-26 

برقم ايداع    11383 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

362 - عبد الله وهبى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213661   قيدت فى   14-07-2011 برقم 

ايداع    12738 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

363 - عبد الناصر جابر خلف يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219803   قيدت فى   22-02-2012 برقم 

ايداع    3726 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

364 - عبد الناصر جابر خلف يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219803   قيدت فى   11-03-2012 برقم 

ايداع    4800 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

365 - ابو سريع مجاهد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221432   قيدت فى   12-04-2012 برقم 

ايداع    7625 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

366 - اشرف راضى عبد الراضى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221525   قيدت فى   2012-04-18 

برقم ايداع    7747 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

367 - محمد عصام احمد عبد الغنى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221526   قيدت فى   2012-04-18 

برقم ايداع    7748 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

368 - مصطفى حسين على عبد القوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222417   قيدت فى   2012-05-17 

برقم ايداع    9782 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

369 - شاذلى جمعه عبد الشافى طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223014   قيدت فى   2012-06-04 

برقم ايداع    10940 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

370 - أحمد محمد عبد النبي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232666   قيدت فى   26-08-2014 برقم 

ايداع    9280 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

371 - عمر محسن مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233579   قيدت فى   05-01-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04
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372 - سليمان مصطفى حمدتو عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239334   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    8343 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

373 - يسرى سويحه عبد المسيح سويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239413   قيدت فى   2017-06-11 

برقم ايداع    8879 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

374 - رئيسه محمد احمد عمر عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58498   قيدت فى   04-09-1982 برقم 

ايداع    7148 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-03

375 - سيدحافظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79114   قيدت فى   10-05-1988 برقم ايداع    3987 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-09

376 - محمد على شرقاوى ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154127   قيدت فى   08-07-2003 برقم ايداع    

7246 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

377 - حسام احمد علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154802   قيدت فى   12-08-2003 برقم ايداع    

8652 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-11

378 - مشمش نصر ا زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172294   قيدت فى   22-11-2005 برقم ايداع    

15637 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

379 - صيدليه  ناصر الجديده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173893   قيدت فى   25-01-2006 برقم ايداع    

972 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-24

380 - مصطفي عبد السلم ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174558   قيدت فى   19-02-2006 برقم 

ايداع    2247 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-18

381 - محمد احمد كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177197   قيدت فى   20-05-2009 برقم ايداع    

6150 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

382 - محمد احمد كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177197   قيدت فى   11-05-2006 برقم ايداع    

7068 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

383 - رمضان فضل سعيد ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182669   قيدت فى   01-11-2006 برقم 

ايداع    17827 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

384 - اسامه واعر عبد الرسول محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186482   قيدت فى   2007-03-07 

برقم ايداع    3908 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

385 - ايهاب وفائى محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186617   قيدت فى   12-03-2007 برقم 

ايداع    4206 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

386 - ايهاب وفائى محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186617   قيدت فى   29-10-2009 برقم 

ايداع    15707 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

387 - احمد عطية مصطفى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186959   قيدت فى   20-03-2007 برقم 

ايداع    4890 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

388 - صفوت عبد المنعم كليب سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188541   قيدت فى   07-05-2007 برقم 

ايداع    7864 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

389 - جاك نعيم انور سدرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203916   قيدت فى   23-06-2010 برقم ايداع    

11364 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

390 - دعاء محمد الوطنى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203987   قيدت فى   2010-06-27 

برقم ايداع    11540 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-06-26

391 - محمد محمود عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204381   قيدت فى   08-07-2010 برقم 

ايداع    12443 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

392 - سامح فرج حنا فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205023   قيدت فى   03-08-2010 برقم ايداع    

13994 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

393 - عربى للتشطيبات والديكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206986   قيدت فى   27-10-2010 برقم 

ايداع    18938 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26
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394 - اشرف سيد خليل عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211950   قيدت فى   24-05-2011 برقم ايداع    

8198 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

395 - ابراهيم سليم احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216603   قيدت فى   01-11-2011 برقم 

ايداع    19500 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-10-31

396 - محمد مصطفى عبد الوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218280   قيدت فى   2012-01-02 

برقم ايداع    100 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

397 - خليفة للتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219781   قيدت فى   22-02-2012 برقم 

ايداع    3683 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

398 - اصبح سحر عبدالعاطي عبدالحفيظ عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220308   قيدت فى   

07-03-2012 برقم ايداع    4776 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-06

399 - احمد عبد الحفيظ يسن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220667   قيدت فى   19-03-2012 برقم 

ايداع    5632 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

400 - احمد عبد الرحمن احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221597   قيدت فى   2012-04-22 

برقم ايداع    7918 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

401 - احمد محمد على ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221915   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    8563 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

402 - مؤمن على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222184   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

9198 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

403 - ماهر فضل مرزوق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222459   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    9862 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

404 - شريف حسنى على خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222986   قيدت فى   03-06-2012 برقم 

ايداع    10844 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

405 - حسام محمد حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223191   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

11377 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

406 - حسام محمد حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223191   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

15555 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-28

407 - محمد السيد على جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223222   قيدت فى   12-06-2012 برقم ايداع    

11437 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

408 - لقمان احمد عبد العزيز محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225493   قيدت فى   

13-09-2012 برقم ايداع    16615 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-09-12

409 - حسن ابراهيم جبر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235061   قيدت فى   30-08-2015 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

410 - احمد حسن سليمان محمد الزيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237355   قيدت فى   2016-08-21 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

411 - السعيد غريب السعيد الطروش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237975   قيدت فى   2016-11-23 

برقم ايداع    16032 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

412 - عبد ا محمد احمد محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238073   قيدت فى   2016-12-06 

برقم ايداع    16676 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

413 - جميانه جرجس سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110744   قيدت فى   28-12-1996 برقم ايداع    

14179 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

414 - السيد على احمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113563   قيدت فى   28-05-1997 برقم ايداع    

6075 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-27
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415 - ليلى عبد القدوس سليمان البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119317   قيدت فى   03-03-1998 برقم 

ايداع    2590 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-03-02

416 - طه بهنساوى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131372   قيدت فى   10-11-1999 برقم ايداع    

13299 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

417 - صيدلية د هانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146672   قيدت فى   23-04-2002 برقم ايداع    

4320 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

418 - صيدلية د . هانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146672   قيدت فى   11-09-2007 برقم ايداع    

13309 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-10

419 - عزت فكرى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158021   قيدت فى   25-02-2004 برقم ايداع    

2041 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-24

420 - علء عبد الحليم عبدالحليم دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173644   قيدت فى   2006-01-15 

برقم ايداع    478 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-14

421 - جميانه جرجس سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176122   قيدت فى   06-04-2006 برقم ايداع    

5327 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

422 - محمد احمد محمد احمد البغدادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182068   قيدت فى   2006-10-03 

برقم ايداع    16736 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

423 - فوزية سعداوى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188782   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    

8634 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

424 - هشام محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197001   قيدت فى   20-10-2009 برقم ايداع    

14958 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

425 - عمرو احمد سيد حسونه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197207   قيدت فى   27-10-2009 برقم ايداع    

15456 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

426 - صيدلية د طارق احمد فريد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198538   قيدت فى   

16-12-2009 برقم ايداع    18490 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2019-12-15

427 - صيدلية هند السيد على راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210750   قيدت فى   30-04-2014 برقم 

ايداع    4844 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

428 - صيدلية د  هند السيد على راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210750   قيدت فى   2011-04-13 

برقم ايداع    5442 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

429 - ياسر صالح سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216307   قيدت فى   23-10-2011 برقم ايداع    

18771 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

430 - كرم فارس عبد النور بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218946   قيدت فى   23-01-2012 برقم 

ايداع    1588 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

431 - سلوى سلطان محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220424   قيدت فى   12-03-2012 برقم 

ايداع    5028 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

432 - سلوى سلطان محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220424   قيدت فى   08-09-2015 برقم 

ايداع    11147 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

433 - ناصر ابراهيم ابو السعود عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224598   قيدت فى   2012-08-09 

برقم ايداع    14711 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-08

434 - فرج فتحى زكى عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   229039   قيدت فى   11-04-2013 برقم 

ايداع    4479 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-10

435 - محمد عبداللطيف ابراهيم الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232906   قيدت فى   2014-10-01 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-30

436 - احمد همام حسن همام عمارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237194   قيدت فى   31-07-2016 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30
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437 - ايمان احمد عبد العاطى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238269   قيدت فى   05-01-2017 برقم 

ايداع    293 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

438 - نعيم عبد المسيح نعيم اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238846   قيدت فى   2017-03-19 

برقم ايداع    4489 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

439 - فام سعد فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49874   قيدت فى   18-03-1980 برقم ايداع    1801 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17

440 - نوال عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55454   قيدت فى   25-11-1981 برقم ايداع    

7051 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-24

441 - زهران معوض محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113950   قيدت فى   1997-06-14 

برقم ايداع    6495 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

442 - عبد القادر عبد المنعم عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127152   قيدت فى   1999-04-18 

برقم ايداع    4232 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-17

443 - حامد عبد المولى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147106   قيدت فى   19-05-2002 برقم ايداع    

5249 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

444 - بدر احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162254   قيدت فى   13-09-2004 برقم ايداع    

11534 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-12

445 - سامى حمزه حسن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175981   قيدت فى   03-04-2006 برقم 

ايداع    5037 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-04-02

446 - محمد محمود محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177168   قيدت فى   14-05-2006 برقم 

ايداع    7008 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-13

447 - اسامه احمد ابراهيم عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179175   قيدت فى   2006-07-03 

برقم ايداع    11223 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

448 - صيدلية د ايهاب ارزيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183685   قيدت فى   03-12-2006 برقم ايداع    

19726 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02

449 - فتح ا للزجاج واللو ميتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183926   قيدت فى   10-12-2006 برقم 

ايداع    20222 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

450 - مها سعيد عبد الحفيظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187554   قيدت فى   08-04-2007 برقم 

ايداع    6046 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-07

451 - راديو خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188113   قيدت فى   23-04-2007 برقم ايداع    7206 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

452 - اصبح احمد ربيع الليثي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189267   قيدت فى   02-08-2007 برقم ايداع    

11738 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-01

453 - مصطفى كامل شبيب عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190876   قيدت فى   2008-05-29 

برقم ايداع    6136 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-05-28

454 - محمد سعيد عبد العزيز رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196888   قيدت فى   18-10-2009 برقم 

ايداع    14714 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-17

455 - الليثى للتجارة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201463   قيدت فى   30-03-2010 برقم 

ايداع    5795 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

456 - احمد محمود احمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206816   قيدت فى   20-10-2010 برقم 

ايداع    518511 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

457 - ايمان محمد فايد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212399   قيدت فى   06-06-2011 برقم 

ايداع    9280 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

458 - ايمن سعد عرفه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214804   قيدت فى   04-09-2011 برقم ايداع    

15343 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03
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459 - نورا عبد النبى امين عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218482   قيدت فى   2012-01-09 

برقم ايداع    539 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

460 - رمضان ابراهيم عبد الحميد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222157   قيدت فى   

09-05-2012 برقم ايداع    9145 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-08

461 - امين عبد الفتاح عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223342   قيدت فى   2013-08-06 

برقم ايداع    8653 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-05

462 - امين عبد الفتاح عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223342   قيدت فى   2012-06-14 

برقم ايداع    11712 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

463 - سامى فتح الباب فتح الباب عجوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223567   قيدت فى   2012-06-26 

برقم ايداع    12014 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

464 - محمد جاد محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236258   قيدت فى   03-03-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

465 - ياسر عبده عجيب تاوضرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238475   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    1766 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

466 - فاروق حسن طنطاوى طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239135   قيدت فى   2017-05-07 

برقم ايداع    6881 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

467 - ايناس ابراهيم فايق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66701   قيدت فى   08-06-1985 برقم ايداع    

3713 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

468 - عز الدين رمضان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84384   قيدت فى   18-11-1989 برقم ايداع    

8198 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

469 - محروس على عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103830   قيدت فى   13-09-1995 برقم 

ايداع    8767 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

470 - وليد جلل محمد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143669   قيدت فى   02-10-2001 برقم ايداع    

10797 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

471 - موسى محمد عبد العزيز موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152651   قيدت فى   2003-04-15 

برقم ايداع    4002 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-14

472 - تامر انور محمود طابع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179943   قيدت فى   26-07-2006 برقم ايداع    

12672 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

473 - سامح حسام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180109   قيدت فى   01-08-2006 برقم ايداع    

12994 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

474 - هانى ظريف ساويرس معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181739   قيدت فى   20-09-2006 برقم 

ايداع    16085 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

475 - اشرف فؤاد مهران عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183437   قيدت فى   26-11-2006 برقم 

ايداع    19323 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

476 - مصطفى محمود عبده محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186527   قيدت فى   11-03-2007 برقم 

ايداع    4029 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

477 - نسرين احمد امام حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187761   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

6451 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

478 - اشرف باقى سليمان ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188469   قيدت فى   06-05-2007 برقم 

ايداع    7726 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

479 - عرفة بدر الدين ابو العل بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197404   قيدت فى   2009-11-03 

برقم ايداع    15919 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

480 - ربيع عيسى بدوى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201789   قيدت فى   13-04-2010 برقم ايداع    

67252 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12
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481 - داليا لملوم عبد الحى السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216530   قيدت فى   31-10-2011 برقم 

ايداع    19351 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

482 - محمد فؤاد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218091   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

22811 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

483 - محمود احمد عبد العال هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220337   قيدت فى   08-03-2012 برقم 

ايداع    4845 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

484 - محمد سيد كامل عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223056   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

11046 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

485 - ناصر جمعه محمود حسنين جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226569   قيدت فى   2012-10-14 

برقم ايداع    18959 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-13

486 - ابراهيم خيرى سعيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235940   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    694 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

487 - كمال جيد شحات ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239437   قيدت فى   13-06-2017 برقم 

ايداع    9053 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

488 - سامح محمد كامل هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141319   قيدت فى   27-05-2001 برقم ايداع    

5591 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-26

489 - وليد شوقى مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144945   قيدت فى   06-01-2002 برقم ايداع    

203 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-05

490 - علوى هيثم محمد علوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148769   قيدت فى   20-08-2002 برقم ايداع    

9181 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-19

491 - جمال احمد محمود الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152751   قيدت فى   21-04-2003 برقم 

ايداع    4229 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-20

492 - صالح للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174382   قيدت فى   13-02-2006 برقم ايداع    

1848 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

493 - نصر الدين السيد عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187060   قيدت فى   22-03-2007 برقم 

ايداع    5077 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

494 - مختار سليمان اسماعيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197417   قيدت فى   2009-11-03 

برقم ايداع    15950 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

495 - رفعت محمود ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197802   قيدت فى   15-11-2009 برقم 

ايداع    16824 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-14

496 - محمد سعيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203804   قيدت فى   20-06-2010 برقم ايداع    

11099 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-19

497 - فيفيان عطيه محارب ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207573   قيدت فى   2010-11-23 

برقم ايداع    20330 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

498 - محمود محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214103   قيدت فى   01-08-2011 برقم 

ايداع    13791 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

499 - حسن للنقل والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216270   قيدت فى   2011-10-23 

برقم ايداع    518702 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

500 - احمد محمد حسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217325   قيدت فى   04-12-2011 برقم ايداع    

21219 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

501 - منتصر محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218426   قيدت فى   05-01-2012 برقم 

ايداع    423 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

502 - احمد السعيد عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219830   قيدت فى   23-02-2012 برقم 

ايداع    3800 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22
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503 - احمد السعيد عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219830   قيدت فى   08-03-2012 برقم 

ايداع    4900 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

504 - احمد صادق ابو بكر الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226285   قيدت فى   04-10-2012 برقم 

ايداع    18338 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-03

505 - مصطفى محمود عبد الله عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237595   قيدت فى   

28-09-2016 برقم ايداع    12973 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-27
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تجديد شركات

1 - رفعت عبد الكريم عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113313  قيدت فى  18-05-1997 برقم 

ايداع   5502 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

2 - باسم محمد حسنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   208246  قيدت فى  20-12-2010 برقم ايداع   

219001 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2025  12:00:00

ص

3 - عبد القادر عبد القادر سيد وشريكه وليد محسن شحاته   شركة سبق قيدها برقم :   219347  قيدت فى  

08-02-2012 برقم ايداع   2697 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2027  12:00:00ص

4 - محمود محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239225  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   7481 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

5 - شركة الزراعه الحديثه -بيكو ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   250945  قيدت فى  2001-10-10 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2026  

12:00:00ص

6 - عبد المعبود يسين محمد عثمان وشركاه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   113136  قيدت فى  

07-05-1997 برقم ايداع   5118 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

7 - سعد عبد الرؤوف اصلن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   144253  قيدت فى  10-11-2001 برقم 

ايداع   12225 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2026  

12:00:00ص

8 - رأفت شوقى حبيب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   207383  قيدت فى  09-11-2010 برقم ايداع   

19878 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2020  12:00:00ص

9 - ايمان حجازي وشركاؤها للصناعات الخشبيه والمعدنيه   شركة سبق قيدها برقم :   238891  قيدت فى  

27-03-2017 برقم ايداع   4903 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

10 - الحجازى لصناعه الطوب الحرارى والسمنتى   شركة سبق قيدها برقم :   238891  قيدت فى  

23-04-2017 برقم ايداع   6406 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

11 - وائل رزق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   113238  قيدت فى  14-05-1997 برقم ايداع   5347 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

12 - اشرف نصارى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   135543  قيدت فى  24-06-2000 برقم ايداع   

7464 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2025  12:00:00ص

13 - الشركة المصرية الدولية للمطاعم خالد محمود عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143416  قيدت 

فى  18-09-2001 برقم ايداع   10239 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2026  12:00:00ص

14 - احمد مصطفى رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   179482  قيدت فى  11-07-2006 برقم ايداع   

11764 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2026  12:00:00ص

15 - باسم فوزى رشدى وشريكه شركة دريم   شركة سبق قيدها برقم :   188385  قيدت فى  2007-05-02 

برقم ايداع   7664 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

16 - نادر محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205358  قيدت فى  17-08-2010 برقم ايداع   

14721 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2025  12:00:00ص
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17 - اصبح صلح عبد الشافى محمد خفاجى   شركة سبق قيدها برقم :   206850  قيدت فى  2010-10-24 

برقم ايداع   18611 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2025  

12:00:00ص

18 - سعد محمد سيد مجلى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   216787  قيدت فى  14-11-2011 برقم 

ايداع   19999 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2026  

12:00:00ص

19 - يوسف وياسر احمد شكرى   شركة سبق قيدها برقم :   222009  قيدت فى  06-05-2012 برقم ايداع   

8800 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

20 - منى عبد الفتاح حسن وشيماء فتحى ذكى   شركة سبق قيدها برقم :   233422  قيدت فى  2014-12-18 

برقم ايداع   0 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2024  

12:00:00ص

21 - ابو سمرة اوتوسيرفيس   شركة سبق قيدها برقم :   238672  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   

3188 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

22 - شركة العدوى للتجاره الدوليه   شركة سبق قيدها برقم :   75728  قيدت فى  14-08-2001 برقم ايداع   

8824 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  12:00:00ص

23 - عماد عبد الرسول عبد المجيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   170656  قيدت فى  2005-09-10 

برقم ايداع   12449 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2025  

12:00:00ص

24 - الصاله للعماره والديكور   شركة سبق قيدها برقم :   178724  قيدت فى  21-06-2006 برقم ايداع   

10407 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2026  12:00:00ص

25 - جاسم السيد عبد العظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   178724  قيدت فى  21-06-2006 برقم 

ايداع   10407 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2026  

12:00:00ص

26 - اصبح محمد رضا سليمان حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   209506  قيدت فى  

14-02-2011 برقم ايداع   2283 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2026  12:00:00ص

27 - منى الخشاب و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   217491  قيدت فى  05-02-2012 برقم ايداع   

2427 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2027  12:00:00ص

28 - وسيم ابراهيم اسكندروشريكه سامح مفرح   شركة سبق قيدها برقم :   222729  قيدت فى  

23-05-2012 برقم ايداع   10276 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2027  12:00:00ص

29 - عطاره الوادى   شركة سبق قيدها برقم :   70227  قيدت فى  25-06-1986 برقم ايداع   43345 وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2026  12:00:00ص

30 - شركة مطبعه المليجي   شركة سبق قيدها برقم :   90374  قيدت فى  22-08-1991 برقم ايداع   6417 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2026  12:00:00ص

31 - شهاب مظهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   111847  قيدت فى  04-03-1997 برقم ايداع   

2341 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  12:00:00ص

32 - خالد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113591  قيدت فى  26-12-2002 برقم ايداع   13823 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2012  12:00:00ص

33 - شركة التكنولوجيا المتطوره - مبرنسشيونال تكنولوجى بروتيك   شركة سبق قيدها برقم :   113591  

قيدت فى  26-12-2002 برقم ايداع   13823 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/12/2012  12:00:00ص

34 - هيثم بيومى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   145004  قيدت فى  09-01-2002 برقم ايداع   350 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00ص

Page 91 of 102 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

35 - عوض عبدالمنعم عبد اللطيف عوض وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   146628  قيدت فى  

21-04-2002 برقم ايداع   4205 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/04/2027  12:00:00ص

36 - عبدالهاى حسن على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   158707  قيدت فى  17-12-2015 برقم ايداع   

15941 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  12:00:00ص

37 - محمد نجيب عبد الغنى الفقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   186758  قيدت فى  2007-03-15 

برقم ايداع   4492 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  

12:00:00ص

38 - محمود محمد عطا ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   230307  قيدت فى  24-09-2013 برقم 

ايداع   10249 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2023  

12:00:00ص

39 - الهامى وايهاب ابوبكر   شركة سبق قيدها برقم :   75195  قيدت فى  22-08-1987 برقم ايداع   6169 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2022  12:00:00ص

40 - شركة المشروعات الحديثة للستثمار العقارى " مبكو " ش.م.م خاطعة لحكام القانون 159لسنة 81 

ولئحتة التنفيذية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   90154  قيدت فى  31-07-1991 برقم ايداع   5782 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2026  12:00:00ص

41 - سعد ابراهيم كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   102132  قيدت فى  20-04-1995 برقم ايداع   

73711 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص

42 - رجيبة محمد امين وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   106186  قيدت فى  19-03-1996 برقم ايداع   

2475 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2026  12:00:00ص

43 - شركة خالد نبيل السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   111733  قيدت فى  26-02-1997 برقم 

ايداع   2089 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  

12:00:00ص

44 - تامر الشيمى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   113591  قيدت فى  29-05-1997 برقم ايداع   

6142 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

45 - خالد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113591  قيدت فى  29-05-1997 برقم ايداع   6142 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

46 - اصبح محمد عبد الجواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   144650  قيدت فى  09-12-2001 برقم 

ايداع   13152 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2026  

12:00:00ص

47 - اصبح عبد العزيز فهمى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146335  قيدت فى  31-03-2002 برقم 

ايداع   3454 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2027  

12:00:00ص

48 - اصبح  شركة المير للتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   147278  قيدت فى  

28-05-2002 برقم ايداع   5625 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

49 - شركة المير للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية امير فؤاد فايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

147278  قيدت فى  04-10-2005 برقم ايداع   13763 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/10/2020  12:00:00ص

50 - شركة ارتين جروب للهندسة الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   204116  قيدت فى  2010-06-30 

برقم ايداع   11845 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/06/2025  

12:00:00ص

51 - اصبح ريفيل مصر للتجارة ش. م. م وفقا لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذيه   شركة 

سبق قيدها برقم :   214911  قيدت فى  07-09-2011 برقم ايداع   15613 وفى تاريخ  15-05-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  12:00:00ص
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52 - عبد الحكيم محمد عيسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221894  قيدت فى  02-05-2012 برقم 

ايداع   8529 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

53 - احمد جمعه احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   236551  قيدت فى  17-04-2016 برقم ايداع   0 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2026  12:00:00ص

54 - ورثة نبيل صادق عبد الملك   شركة سبق قيدها برقم :   237324  قيدت فى  17-08-2016 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

55 - مراد محمد محمود حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   238419  قيدت فى  30-01-2017 برقم 

ايداع   1324 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  

12:00:00ص

56 - عيسى محمد احمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   250951  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   

1517314 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2022  12:00:00

ص

57 - مصوغات و مجوهرات صادق و اصحابه امين صادق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   22055  

قيدت فى  25-06-1969 برقم ايداع   678 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/06/2024  12:00:00ص

58 - شركة النصر للمسبوكات   شركة سبق قيدها برقم :   52464  قيدت فى  07-01-1981 برقم ايداع   

197 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2021  12:00:00ص

59 - ماستر تريدنج master trading   شركة سبق قيدها برقم :   92688  قيدت فى  19-05-1992 برقم 

ايداع   3359 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2027  

12:00:00ص

60 - ماستر تريدنج master trading   شركة سبق قيدها برقم :   92688  قيدت فى  26-08-2008 برقم 

ايداع   9632 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2023  

12:00:00ص

61 - سمير ابوالعنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   119870  قيدت فى  30-03-1998 برقم ايداع   

3794 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2023  12:00:00ص

62 - محمود عبد الغفار محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   127768  قيدت فى  17-05-1999 برقم 

ايداع   5611 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2024  

12:00:00ص

63 - سعيد محمد ابراهيم سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134120  قيدت فى  15-04-2000 برقم 

ايداع   4266 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2025  

12:00:00ص

64 - محسن السيد عبد المقصود وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   147624  قيدت فى  16-06-2002 برقم 

ايداع   6470 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2027  

12:00:00ص

65 - محمد محمد صالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   168593  قيدت فى  22-06-2005 برقم ايداع   

8505 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2025  12:00:00ص

66 - احمد سيد عبد العظيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   179382  قيدت فى  09-07-2006 برقم ايداع   

11556 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2026  12:00:00ص

67 - مجدى عفيفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   201481  قيدت فى  10-02-2013 برقم ايداع   

1420226 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2023  12:00:00

ص

68 - هارى كارين امريكان فاشون   شركة سبق قيدها برقم :   201481  قيدت فى  10-02-2013 برقم ايداع   

1420226 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2023  12:00:00

ص
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69 - ابو الحسن على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   219812  قيدت فى  23-02-2012 برقم ايداع   

3748 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

70 - رامى صفوت صديق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221233  قيدت فى  07-04-2012 برقم ايداع   

6993 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2027  12:00:00ص

71 - عبدا على عبد السلم على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   233428  قيدت فى  2014-12-16 

برقم ايداع   0 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2024  

12:00:00ص

72 - محمد صلح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   238426  قيدت فى  29-01-2017 برقم ايداع   

2396 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

73 - قوت القلوب ابراهيم عبد العزيز وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   238481  قيدت فى  

05-02-2017 برقم ايداع   1815 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2027  12:00:00ص

74 - رجائى فرح سليمان حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   239094  قيدت فى  27-04-2017 برقم 

ايداع   6546 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2027  

12:00:00ص

75 - طارق سعيد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   250956  قيدت فى  15-05-2005 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2025  12:00:00

ص

76 - عمرو جلل سيد مخيمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   91859  قيدت فى  03-02-1992 برقم 

ايداع   882 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2027  12:00:00

ص

77 - ايهاب محمد مصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107492  قيدت فى  24-06-1996 برقم ايداع   

76106 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2026  12:00:00ص

78 - كونتنتال لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   113418  قيدت فى  21-05-1997 برقم 

ايداع   5732 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

79 - شركة محمد احمد مسعود واولدة   شركة سبق قيدها برقم :   135372  قيدت فى  13-06-2000 برقم 

ايداع   7076 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2025  

12:00:00ص

80 - شركة الماسة للخيوط   شركة سبق قيدها برقم :   212388  قيدت فى  05-11-2014 برقم ايداع   

12017 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2024  12:00:00ص

81 - هانى جمال ومحمد جمال   شركة سبق قيدها برقم :   212388  قيدت فى  05-11-2014 برقم ايداع   

12017 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2024  12:00:00ص

82 - التعاونيه الستهلكيه للهالى منطقة الملح بميت رهينه)طبقا لقانون 109 لسنة 1975 (   شركة سبق 

قيدها برقم :   213101  قيدت فى  28-06-2011 برقم ايداع   11533 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2026  12:00:00ص

83 - احمد عبد المنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   215865  قيدت فى  10-10-2011 برقم ايداع   

17756 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2026  12:00:00ص

84 - علياء حمدى احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   237526  قيدت فى  19-09-2016 برقم ايداع   

22529 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2026  12:00:00ص

85 - شركه محلت الماردينى للتجاره ) س ذ م م (   شركة سبق قيدها برقم :   89913  قيدت فى  

03-07-1991 برقم ايداع   4888 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2026  12:00:00ص

86 - اسامه محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   92206  قيدت فى  14-03-1992 برقم ايداع   

1912 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص
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87 - حارس ابراهيم منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   112196  قيدت فى  18-03-1997 برقم 

ايداع   3102 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2027  

12:00:00ص

88 - احمد سليمان احمد عيسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113300  قيدت فى  17-05-1997 برقم 

ايداع   5483 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

89 - عبد الحميد حمدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   149655  قيدت فى  12-10-2002 برقم ايداع   

11186 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2017  12:00:00ص

90 - احمد محمد مشعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161756  قيدت فى  18-08-2004 برقم ايداع   

10526 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2024  12:00:00ص

91 - محمد جمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   220601  قيدت فى  15-03-2012 برقم ايداع   5446 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  12:00:00ص

92 - مى محمد صبحى عباس وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   221430  قيدت فى  12-04-2012 برقم 

ايداع   7617 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص

93 - اصبح شحاته سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   221531  قيدت فى  19-04-2012 برقم ايداع   

7754 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

94 - احمد رجب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   221719  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   

8186 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

95 - اميل شهدى ناشد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   222914  قيدت فى  30-05-2012 برقم ايداع   

10681 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

96 - قاسم حسن منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   238303  قيدت فى  11-01-2017 برقم ايداع   

605 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  12:00:00ص

97 - شركه الشريف للعلن   شركة سبق قيدها برقم :   73051  قيدت فى  15-02-1987 برقم ايداع   

1313 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

98 - حوريه جلل عبدالرحمن وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   92202  قيدت فى  14-03-1992 برقم 

ايداع   1900 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  

12:00:00ص

99 - احمد عبد السلم عبد الصبور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   92202  قيدت فى  2017-06-11 

برقم ايداع   8872 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  

12:00:00ص

100 - التحاد للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   92202  قيدت فى  11-06-2017 برقم ايداع   

8872 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00ص

101 - شركه السادس من اكتوبر للمستودعات الجمركية   شركة سبق قيدها برقم :   92535  قيدت فى  

02-05-1992 برقم ايداع   2902 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

102 - المركز المصرى للستيراد والتصدير احمد مدحت جودة وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   92640  

قيدت فى  14-05-1992 برقم ايداع   3234 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/05/2027  12:00:00ص

103 - شركة المقاولت المصريه مختار ابراهيم شركة تابعه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   

146775  قيدت فى  29-04-2002 برقم ايداع   4533 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

104 - شريف كمال الدين محمود اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   149636  قيدت فى  

09-10-2002 برقم ايداع   11134 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2022  12:00:00ص
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105 - تراست جروب   شركة سبق قيدها برقم :   171877  قيدت فى  12-04-2012 برقم ايداع   7475 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2022  12:00:00ص

106 - شريف احمد عصام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   171877  قيدت فى  12-04-2012 برقم ايداع   

7475 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2022  12:00:00ص

107 - شريف احمد عصام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   171877  قيدت فى  31-10-2005 برقم ايداع   

14799 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2025  12:00:00ص

108 - اصبح / الفريد وشركاءه للئشاءات الهندسيه والمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   216481  

قيدت فى  30-10-2011 برقم ايداع   19191 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/10/2026  12:00:00ص

109 - محمد صلح محمد صالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   229862  قيدت فى  2013-08-29 

برقم ايداع   9114 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2023  

12:00:00ص

110 - اصبح عبد العزيز احمد عبد العزيز و شريكه عمرو محمد الشنواني محمد   شركة سبق قيدها برقم :   

51005  قيدت فى  14-07-1980 برقم ايداع   4539 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/07/2025  12:00:00ص

111 - عمرو جزارين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   72019  قيدت فى  17-11-1986 برقم ايداع   

8711 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  12:00:00ص

112 - اصبح/ احمد سمير عتابي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111878  قيدت فى  05-03-1997 برقم 

ايداع   2395 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

113 - اصبح مصطفى محمد محمد عبد الجليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   146779  قيدت فى  

29-04-2002 برقم ايداع   4540 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/04/2027  12:00:00ص

114 - احمد يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   162427  قيدت فى  20-09-2004 برقم ايداع   

11960 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2024  12:00:00ص

115 - عصام عدلى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191434  قيدت فى  10-09-2008 برقم ايداع   

10048 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2023  12:00:00ص

116 - اصبح  اميره عبدالمعبود مصطفي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   207841  قيدت فى  

02-12-2010 برقم ايداع   20936 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2025  12:00:00ص

117 - خالد عطيه عبد ربه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   222193  قيدت فى  10-05-2012 برقم 

ايداع   9226 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

118 - هيثم واحمد مدحت هاشم   شركة سبق قيدها برقم :   231692  قيدت فى  14-04-2014 برقم ايداع   

4146 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2024  12:00:00ص

119 - محمد وجدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   238883  قيدت فى  26-03-2017 برقم ايداع   

4811 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00ص

120 - سهير حسن محمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   239381  قيدت فى  05-06-2017 برقم ايداع   

8604 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

121 - النور للهندسه والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   239381  قيدت فى  18-06-2017 برقم ايداع   

9226 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00ص

122 - سهير حسن محمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   239381  قيدت فى  18-06-2017 برقم ايداع   

9226 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00ص
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123 - شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلح واستزراع الراضى مهندس سليمان عامر وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   92001  قيدت فى  19-02-1992 برقم ايداع   1336 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

124 - شركة مجدى فرج فريد و ناجى عريان واصف و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   138097  قيدت 

فى  05-11-2000 برقم ايداع   13073 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2025  12:00:00ص

125 - شركة الشروق للتشييد والعمارة هشام سمير احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146976  قيدت 

فى  12-05-2002 برقم ايداع   4935 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/05/2027  12:00:00ص

126 - اتش ايه القابضه للستثمارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   176458  قيدت فى  2006-04-18 

برقم ايداع   6078 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2026  

12:00:00ص

127 - محمد مرسى محمد مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   199542  قيدت فى  2010-01-21 

برقم ايداع   1208 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2025  

12:00:00ص

128 - سيد محمد السيد قبيصى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   200831  قيدت فى  08-03-2010 برقم 

ايداع   4226 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2025  

12:00:00ص

129 - اكت المركز العربى للستشارات والتدريب   شركة سبق قيدها برقم :   204237  قيدت فى  

05-07-2010 برقم ايداع   12108 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/07/2025  12:00:00ص

130 - عمرو الشرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222292  قيدت فى  14-05-2012 برقم ايداع   

9481 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

131 - تامر احمد محمد بيومى وشريكه واسلم احمد محمد بيومى   شركة سبق قيدها برقم :   238490  قيدت 

فى  09-02-2017 برقم ايداع   0 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

132 - اصبح  طه جمعه محمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   238636  قيدت فى  2017-02-22 

برقم ايداع   2913 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص

133 - اصبح / أحمد عادل أحمد عبدالوهاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239312  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   8078 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

134 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   46418  قيدت فى  23-03-2016 برقم ايداع   

4338 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2026  12:00:00ص

135 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   46418  قيدت فى  24-04-2017 برقم ايداع   

6337 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

136 - البنك الهلى المصرى )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   46418  قيدت فى  31-07-2016 برقم 

ايداع   10209 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2026  

12:00:00ص

137 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   46418  قيدت فى  26-09-2011 برقم ايداع   

16871 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  12:00:00ص

138 - اصبح  عمرو اسامه السيد وايناس اسماعيل ابراهيم السيد البدري وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   

112884  قيدت فى  22-04-1997 برقم ايداع   4544 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص
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139 - محمود عبد الرحمن عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   219551  قيدت فى  

15-02-2012 برقم ايداع   3168 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2027  12:00:00ص

140 - احمد محمد احمد حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   239027  قيدت فى  19-04-2017 برقم 

ايداع   6111 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

141 - اصبح محمد حسن محمد حسني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239210  قيدت فى  

14-05-2017 برقم ايداع   7324 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

142 - جى اى جى للتأمين )مصر(ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   250966  قيدت فى  2006-04-03 

برقم ايداع   1721018 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2026  

12:00:00ص

143 - شركة القبارى لللومنيوم  مصطفى محمد القبارى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   250978  قيدت 

فى  07-08-2014 برقم ايداع   0 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/08/2024  12:00:00ص

144 - اصبح  محمد رضا ماضى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87651  قيدت فى  1990-11-10 

برقم ايداع   7864 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  

12:00:00ص

145 - ورثة حسبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113426  قيدت فى  22-05-1997 برقم ايداع   

5752 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

146 - مينا هاوس ماريوت الجيزة   شركة سبق قيدها برقم :   118333  قيدت فى  10-01-1998 برقم ايداع   

361 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2023  12:00:00ص

147 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفنادق ) ايجوت( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   118333  قيدت 

فى  26-09-2000 برقم ايداع   11439 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2025  12:00:00ص

148 - فندق شهرزاد   شركة سبق قيدها برقم :   118333  قيدت فى  26-09-2000 برقم ايداع   11439 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2025  12:00:00ص

149 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفنادق ) ايجوت س . ت . م (   شركة سبق قيدها برقم :   118333  

قيدت فى  26-09-2000 برقم ايداع   11440 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/09/2025  12:00:00ص

150 - الشركه المصريه العامه للسياحه والفنادق ) ايجوت( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   118333  قيدت 

فى  16-09-2000 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/09/2025  12:00:00ص

151 - محسن على وشركاه احباب المصطفى   شركة سبق قيدها برقم :   143661  قيدت فى  2001-10-02 

برقم ايداع   10776 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  

12:00:00ص

152 - الفنية للتوريدات الكهربائية)ايتك اسحق حليم اسحق وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم :   144904  

قيدت فى  02-01-2002 برقم ايداع   73 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

153 - محمد محمود وصفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   156082  قيدت فى  25-10-2003 برقم 

ايداع   11588 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2023  

12:00:00ص

154 - ورثه مجدى حمدى مصطفى   شركة سبق قيدها برقم :   160011  قيدت فى  30-05-2004 برقم 

ايداع   6617 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2024  

12:00:00ص
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155 - مجدى حمدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   160011  قيدت فى  11-05-2006 برقم ايداع   

7051 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2026  12:00:00ص

156 - السعيد لدارة وتشغيل المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   168882  قيدت فى  16-01-2011 برقم 

ايداع   941 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2026  12:00:00

ص

157 - عماد السعيد عبد المطلب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   168882  قيدت فى  16-01-2011 برقم 

ايداع   941 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2026  12:00:00

ص

158 - عمرو شريف و شريكه اشرف ابو العل   شركة سبق قيدها برقم :   213559  قيدت فى  

11-07-2011 برقم ايداع   12518 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/07/2026  12:00:00ص

159 - عمرو شريف ابراهيم عبدالحليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   213559  قيدت فى  

21-12-2016 برقم ايداع   17513 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

160 - اصبح تامر منير عبد الغنى ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   221950  قيدت فى  

03-05-2012 برقم ايداع   5634 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

161 - اصبح / فايزه جمعه حسن دسوقي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   239155  قيدت فى  

08-05-2017 برقم ايداع   7022 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

162 - محمد مصطفى مغاورى احمد وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   250983  قيدت فى  

10-12-2009 برقم ايداع   1220629 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2024  12:00:00ص

163 - اصبح مستشفى دمشق التخصصى ريم ابراهيم معروف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57200  

قيدت فى  06-05-1982 برقم ايداع   4818 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/05/2027  12:00:00ص

164 - نفرت ترافيل شركة مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   86818  قيدت فى  1990-08-14 

برقم ايداع   5503 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2025  

12:00:00ص

165 - شركه نفرت ترافيل للسياحه شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   86818  قيدت فى  

12-12-1990 برقم ايداع   8850 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2025  12:00:00ص

166 - بيت الخبره المصرى للستشارات الهندسيه م0 مدحت ابو زيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

113485  قيدت فى  25-05-1997 برقم ايداع   5885 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

167 - اصبح احمد يوسف قطب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113631  قيدت فى  01-06-1997 برقم 

ايداع   6227 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  

12:00:00ص

168 - شركه كمال على محمد صالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   122195  قيدت فى  1998-08-03 

برقم ايداع   9117 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2023  

12:00:00ص

169 - شركة الكافى للصيانه والتوريدات } فؤاد منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   130053  قيدت 

فى  04-09-1999 برقم ايداع   10464 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2024  12:00:00ص
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170 - حسن السيد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143996  قيدت فى  02-04-2003 برقم ايداع   

3485 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2018  12:00:00ص

171 - حسن السيد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143996  قيدت فى  23-10-2001 برقم ايداع   

11602 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  12:00:00ص

172 - صلح سيد على عبد الباقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   216247  قيدت فى  2011-10-20 

برقم ايداع   186610 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2026  

12:00:00ص

173 - اصبح  طارق محمد على محمد و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   223133  قيدت فى  

07-06-2012 برقم ايداع   11231 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2022  12:00:00ص

174 - اسامة حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236530  قيدت فى  11-04-2016 برقم ايداع   

5300 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2026  12:00:00ص

175 - الشركه الدوليه للتجاره والخدمات الصناعيه احمد شلبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   83294  

قيدت فى  20-07-1989 برقم ايداع   5114 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/07/2024  12:00:00ص

176 - الشركة الدوليه للتجاره والخدمات الصناعيه - احمد شلبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   83294  

قيدت فى  07-09-2005 برقم ايداع   12396 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/09/2020  12:00:00ص

177 - محمد على هنداوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   88236  قيدت فى  02-01-1991 برقم ايداع   

56 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2026  12:00:00ص

178 - شركة ابناء عابد لتجارة الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   91921  قيدت فى  10-02-1992 برقم 

ايداع   1070 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2027  

12:00:00ص

179 - خالد سعيد وشركاه للمقاولت والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   108885  قيدت فى  

24-09-1996 برقم ايداع   9777 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2026  12:00:00ص

180 - سامى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   111588  قيدت فى  19-02-1997 برقم ايداع   1735 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

181 - المتحده حلوان للتجاره والتوكيلت محمد الصعيدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   163457  قيدت 

فى  09-11-2004 برقم ايداع   14183 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/11/2024  12:00:00ص

182 - مصطفى صالح وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   185829  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   

2647 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

183 - وكاله القليوبى وشريكه للعلن   شركة سبق قيدها برقم :   222601  قيدت فى  21-05-2012 برقم 

ايداع   9975 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

184 - شركة توكيلت الدارة محمود الشرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   112072  قيدت فى  

13-03-1997 برقم ايداع   2856 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

185 - مهندس محمد معتز محمد حمزه و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114289  قيدت فى  

01-07-1997 برقم ايداع   7717 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2027  12:00:00ص

186 - اسماعيل صبحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   142794  قيدت فى  14-08-2001 برقم ايداع   

8833 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  12:00:00ص
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187 - شركه مالتي فارما للدويه والكيماويات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   146865  قيدت فى  

28-09-2016 برقم ايداع   1846896 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/09/2026  12:00:00ص

188 - طاهر عبد العال احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   147310  قيدت فى  29-05-2002 برقم 

ايداع   5698 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

189 - طاهر عبد العال احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   147310  قيدت فى  08-07-2008 برقم 

ايداع   7788 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2023  

12:00:00ص

190 - حسن ابو حلفايه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148958  قيدت فى  31-08-2002 برقم ايداع   

9577 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2022  12:00:00ص

191 - اشرف محمد عزمى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   188387  قيدت فى  02-05-2007 برقم 

ايداع   7611 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

192 - محمد احمد رمضان وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   189202  قيدت فى  19-07-2007 برقم 

ايداع   11233 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2022  

12:00:00ص

193 - احمد راشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   194518  قيدت فى  01-07-2014 برقم ايداع   

1000005 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2024  12:00:00

ص

194 - كايرو انترناشيونال تريدنج   شركة سبق قيدها برقم :   194518  قيدت فى  01-07-2014 برقم ايداع   

1000005 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2024  12:00:00

ص

195 - مجدى عبد الرحمن احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   209460  قيدت فى  2012-05-16 

برقم ايداع   9663 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

196 - وائل على اسماعيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   230649  قيدت فى  13-11-2013 برقم 

ايداع   12088 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2023  

12:00:00ص

197 - وائل عمر عبد الحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   238623  قيدت فى  20-02-2017 برقم 

ايداع   2771 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  

12:00:00ص

198 - ماس الطبية العلمية   شركة سبق قيدها برقم :   85841  قيدت فى  25-11-2000 برقم ايداع   

13831 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2020  12:00:00ص

199 - مصطفى لطفى محمد كمال و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   85841  قيدت فى  2000-11-25 

برقم ايداع   13831 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2020  

12:00:00ص

200 - الشركه العربيه للتكنولوجيا والنظم الحديثه - محمد وشريكه بدر   شركة سبق قيدها برقم :   133661  

قيدت فى  21-03-2000 برقم ايداع   3266 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/03/2025  12:00:00ص

201 - اصبح/  احمد وشركته   شركة سبق قيدها برقم :   141865  قيدت فى  26-06-2001 برقم ايداع   

6838 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2021  12:00:00ص

202 - احمد محمد عسران وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   171637  قيدت فى  19-10-2005 برقم ايداع   

14337 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2020  12:00:00ص
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203 - محمد عبد الصادق جوهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   188894  قيدت فى  31-05-2007 برقم 

ايداع   9231 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

204 - المؤسسه التعليميه البريطانيه IBI مصطفى فتحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   218198  قيدت 

فى  29-12-2011 برقم ايداع   23095 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/12/2026  12:00:00ص

205 - محمد منجد اسماعيل وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   231614  قيدت فى  01-04-2014 برقم 

ايداع   3718 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2024  

12:00:00ص

206 - اصبح  محمود حسنين حسن حسنين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   235856  قيدت فى  

06-01-2016 برقم ايداع   271 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/01/2026  12:00:00ص

207 - شركة التحاد لبراج العلميين   شركة سبق قيدها برقم :   239271  قيدت فى  21-05-2017 برقم 

ايداع   7778 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص
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