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قيود أفراد

1 - محمد شعبان احمد خلف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3139 

ورقم قيد 37772    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية وادوات نظافة, بجهة محافظة الجيزة محل 4 مج 9 

سنتر الحسين الحى 6

2 - احمد محمود محمد عوده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3144 

ورقم قيد 37773    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته., بجهة 

محافظة الجيزة عقار رقم 658 الحى 2 مج 2

3 - جميله محمد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3152 

ورقم قيد 37774    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة محل 101 دايموند مول الحى 7

4 - محمد احمد يحيى محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3153 

ورقم قيد 37775    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات ولوازمها, بجهة محافظة الجيزة محل 3 عمارة 

79 مشروع 103 الحى 6

5 - سمير على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3159 

ورقم قيد 37776    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مركز تدريب وتعليم قيادة السيارات وتجارة قطع غيار 

السيارات, بجهة محافظة الجيزة مول فايف ستار الحى 8 محل 239

6 - اسلم سامى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3160 

ورقم قيد 37777    محل رئيسى  عن خدمات شحن وتوريدات عامه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة الجيزة الحى 7 سنتر الردنيه مرحله2 مكتب 26

7 - محمد السعيد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3169 

ورقم قيد 37778    محل رئيسى  عن المصريه لتأجير المعدات, بجهة محافظة الجيزة محل3 قطعه 249 المنطقه 

الصناعيه الولى

8 - ايليا اسحق عبدالملك حنين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3175 

ورقم قيد 37779    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية والكهربائية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته., بجهة 

محافظة الجيزة مركز تجارى ميك ماك محل رقم 4 بجوار مول على الدين

9 - محمد مسعد مشاضى عبدالقادر ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 3177 ورقم قيد 37780    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة محل 1 ح 1 مج 2 ق 239 -

10 - عمرو محمود محمد محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 3179 ورقم قيد 37781    محل رئيسى  عن توريدات عامة وتصدير وتوكيلت تجارية ماعدا توريد 

الكمبيوتر ومستلزماته., بجهة محافظة الجيزة رقم 15 أ مدينة الفردوس القطاع الستثمارى حدائق 6 اكتوبر

11 - محمد عمادالدين محمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3180 ورقم قيد 37782    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة رقم 44 المحور المركزى 

مول السرايا قطعة رقم A4 الشيخ زايد

12 - على احمد عبده امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3183 ورقم 

قيد 37783    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية )ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته( والتصنيع لدى الغير 

لكافة انواع العمال والمشغولت المعدنية, بجهة محافظة الجيزة مكتب ادارى C 13  ق 16 المحور الخدمى الحى 

5 و6
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13 - ميار محمود عبدالعاطى محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 3187 ورقم قيد 37784    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة محل 2 الحى 5 مج 3 عقد ثان 

قطعة 625

14 - احمد مبروك منصور عوض تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3189 ورقم قيد 37785    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة هرم سيتى رقم BE25 تمر 

حنه

15 - محمود وجدى بيومي على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3199 

ورقم قيد 37786    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة محل1 سنتر الوجيه -ح11

16 - عبدالحميد ماهر احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3204 ورقم قيد 37788    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة الجيزة مكتب 27 مول اجياد انفنتى محور خدمات ح6 و ح5

17 - احمد محمود سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3206 

ورقم قيد 37790    محل رئيسى  عن تسالى وبقاله, بجهة محافظة الجيزة حدائق اكتوبر عقار 39 ش 1185

18 - حمدى عبداللطيف شقلوف حموده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3221 ورقم قيد 37792    محل رئيسى  عن تصدير الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة وحده 1 ع56 مج4 

الدور الرضي ح6

19 - مصطفى جمعه عزمى عبدالرؤوف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 3227 ورقم قيد 37793    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل رقم1 سنتر رقم5 

المنطقه 6 قطاع ش -ابنى بيتك

20 - مصطفى محمد عبدالعزيز سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3228 ورقم قيد 37794    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 29 ش التحرير ح 2 مج 7 المركز 

التجارى الحديث محور الكفراوى

21 - محمود عصام الدين محمد محمود القاضى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 3239 ورقم قيد 37797    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وتسويق عقارى, 

بجهة محافظة الجيزة مشروع هب مبنى 3 محل 1 - 2 الشيخ زايد

22 - السيد السيد احمد عزوز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3241 

ورقم قيد 37798    محل رئيسى  عن اعداد دراسات التحول الرقمى )كما هو بالصورة الحفظ طرفكم( فيما عدا 

المن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله والمجموعه 19 

والمجموعه6 من الفقره 36 بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم- 391 لعام 2022, بجهة 

محافظة الجيزة مكتب رقم3 عقار رقم12 ج بيفرلى هيلز

23 - زينه طارق محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3244 

ورقم قيد 37799    محل رئيسى  عن بيع وايجار فساتين افراح وسواريه, بجهة محافظة الجيزة محل4 عقار 

387 ح2 المحورالمركزى

24 - محمد خلف صابر عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3255 

ورقم قيد 37800    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة سنتر الضياء جراند مول الحي 

المتميز محل 5
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25 - ياسمين سيد حسن عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3256 

ورقم قيد 37801    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة 

شقه رقم 8 عماره 29 أ- الدور الول بعد الرضي ح7 مج1

26 - احمد السيد عبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3257 

ورقم قيد 37802    محل رئيسى  عن تجارة الشاشات والجهزه الكهربائيه ولعب الطفال, بجهة محافظة الجيزة 

محل تجارى رقم 3 مجمع هنيده ح7

27 - عبدالمنعم هشام مناع السباعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3264 ورقم قيد 37803    محل رئيسى  عن محل  بصريات ونظارات طبيه وشمسيه وعدسات لصقه, بجهة 

محافظة الجيزة وحده رقم 1 تجارى الدور الول عمارات الخديوى لسيتى مول ح8

28 - مرفت جمال عبدالفتاح سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3265 

ورقم قيد 37804    محل رئيسى  عن بيع دواجن حيه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم18 سنتر الحرمين الحى11 

مج2-الشيخ زايد

29 - عبدالتواب حمدى صالح هوارى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3266 ورقم قيد 37805    محل رئيسى  عن توزيع وبيع جميع المنتجات المحليه والمستورده عن طريق الغير 

وعلى الخص لعب ومستلزمات الطفال والهدايا والكسسوار, بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 37F  الطابق 

الول مول ويست سكوير بيفرلى هيلز

30 - سماح عبدالباسط احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3294 

ورقم قيد 35193    رئيسى آخر  عن  توريد وبيع اجهزة منزلية ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي 

اخر بالعنوان/ محل بالدور الول عمارة رقم 15 شارع المستقبل مشروع 460 الحى 6  عن نشاط/ توريد وبيع 

اجهزة منزلية ومفروشات وراس مال خمسون الف جنيه فقط.

31 - معتز محمد علء ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3273 ورقم قيد 37806    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة الجيزة هيلز مول قطعه d الخمائل

32 - احمد عبدالعظيم محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3291 ورقم قيد 37808    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته( ومقاولت, 

بجهة محافظة الجيزة 3106 قطعة 164 الصناعية الولى قسم ثالث

33 - احمد السعيد السيد مغلوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3292 

ورقم قيد 37809    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 537 الريفيرا ك26 

بجوار طريق مصر اسكندريه الصحراوى

34 - سيد شحات كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3299 

ورقم قيد 37810    محل رئيسى  عن تغيير الزيوت وتشحيم وغسيل السيارات, بجهة محافظة الجيزة محل12 

سنتر المهندس مج11 -ح6

35 - كريم محمد عبدالفتاح محمد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3335 ورقم قيد 37816    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة مكتب 12 مول السرايا دور ارضى منخفض 44 المحور المركزى الشيخ زايد

36 - ساره سمير محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3339 

ورقم قيد 37817    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة شقه 1 عماره 30 المجاوره 3 الحى 

7 الشيخ زايد ش الصفا
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37 - اسماء على اسماعيل معبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3344 

ورقم قيد 37818    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل 2 الدور الرضي سنتر 7 

دهشور

38 - حسين عبدالنبي احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3346 ورقم قيد 37819    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتركيبات ميكانيكيه, بجهة محافظة الجيزة ح 

11 مج 2 ع 36 ا شقه 2 ارضي

39 - محمد حسين بدوى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3347 

ورقم قيد 37820    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة محل 42 سنتر 

العمده الحى 6 مجاوره 9 قطعه ب

40 - خالد يحي السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3356 

ورقم قيد 37821    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل2 عماره 12 مج6 الحى11

41 - احمد محمد محمود محمد العطار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3360 ورقم قيد 37822    محل رئيسى  عن تجارة البواب المصفحة, بجهة محافظة الجيزة دور ارضى ح 3 

مج2 ق 221 ش المحور المركزى

42 - احمد محمود وجيه احمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3361 ورقم قيد 37823    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات حمامات السباحة ومعالجة المياه, بجهة محافظة 

الجيزة شقة 3 عمارة ع 40 أ ح 3 مج 3 الشيخ زايد

43 - ابراهيم السيد عبدالحميد السيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3380 ورقم قيد 37826    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 60-61 حى 4 مج 

الولى

44 - حلمى عزت حلمى عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3384 ورقم قيد 37827    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضيه, بجهة محافظة الجيزة الدور الول عماره 37 

مج 1 حى 1

45 - عبدالباقى فاروق عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 3428 ورقم قيد 33964    رئيسى آخر  عن محل فراخ, بجهة محافظة الجيزة محل 2 الحى 11 مج 4 

عقار 13 ش الطيار

46 - عبدالباقى فاروق عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 3430 ورقم قيد 33964    رئيسى آخر  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة محل 8 الحى 11 مج 5 

مشروع روضة اكتوبر التجاري

47 - عبدالباقى فاروق عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 3432 ورقم قيد 33964    رئيسى آخر  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الجيزة محل 6 الحى 11 مج 5 

مشروع روضة اكتوبر التجاري

48 - زياد ابراهيم ابراهيم السيد الهللى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3392 ورقم قيد 37829    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة محل 44 ميدان الحصرى برج 5 

المريكية الحى 7

49 - نادر فهيم كامل فهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3393 ورقم 

قيد 37830    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة رقم 65 الحى 2 مج 1 شقة 2 الحصرى
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50 - عبدالفتاح جلل عبدالفتاح عيسى الشقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 3403 ورقم قيد 37833    محل رئيسى  عن محل بيع سجاير, بجهة محافظة الجيزة الحى 1 مج 1 عمارة 

29 محل 3

51 - وليد سعيد عبدالمجيد جمعه الغلبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3404 ورقم قيد 37834    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد العدد واللت ومستلزمات المصانع, بجهة محافظة 

الجيزة محل 48 فوق الرضى مبنى ب مجمع على الدين الحى 12

52 - عصام عبدالمولى ابراهيم عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 3414 ورقم قيد 37835    محل رئيسى  عن مسلزمات طبيه - اسنان, بجهة محافظة الجيزة حى 7 مول 

على الدين الدور الرضي برج د

53 - خميس محمد السيد محمد العرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3421 ورقم قيد 37836    محل رئيسى  عن حدايد وبويات وابواب مصنعه, بجهة محافظة الجيزة الحى 3 مج 3 

محل 3 الشيخ زايد

54 - مريم رومانى حنا بقطر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3422 

ورقم قيد 37837    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة منطقه خ أ مرحله 2 مدينة 

بيفرلي هيلز الشيخ زايد

55 - اشرف خليفه عبدالغنى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3426 ورقم قيد 37838    محل رئيسى  عن مكتب نقل مخلفات, بجهة محافظة الجيزة محل 1 عماره 15 مج 1 

حى 8

56 - البيومي عبدا البيومي ابراهيم خيره تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 3433 ورقم قيد 37839    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الوميتال, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 

مجاوره 4 وحده رقم 2 دور ارضي عقار 56

57 - رجب محمد عبدالعزيز عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3446 ورقم قيد 37841    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة الجيزة رقم 127 شارع ميدان 

النصر الحى العاشر شقة 1 ب مج 4

58 - رشا ممدوح كامل عابدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3451 

ورقم قيد 37842    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتصدير, بجهة محافظة الجيزة الحى6 عماره 531 

مكتب 12

59 - احمد عبدالظاهر بكرى عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3455 ورقم قيد 37843    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة عقار 240 ش الشهداء ح 1

60 - سمر عادل عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3458 ورقم قيد 37844    محل رئيسى  عن صالون نسائي, بجهة محافظة الجيزة وحده 210 جولف كورنر - 

حدائق 6 اكتوبر

61 - حنان وائل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3459 ورقم 

قيد 37845    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات التجميل, بجهة محافظة الجيزة محل 1 ح 4 مج 6 ق 1362 ع 

1

62 - عبدا عمر ابراهيم عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3460 

ورقم قيد 37846    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وخدمات مصانع ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة الجيزة ح 12 مج 5 عماره 73 محل 5
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63 - عبدا مجدي محمد عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3462 ورقم قيد 37847    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة الجيزة عماره 22 محل 2 مشروع 103 

الحى 6

64 - احمد محمد احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3468 

ورقم قيد 37848    محل رئيسى  عن كوافير بيوتي سنتر, بجهة محافظة الجيزة محل 118 مول بلزا 5 الحى 

المتميز

65 - احمد حسن محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3488 

ورقم قيد 37851    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتوريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 44 المحور المركزى مول السرايا محل C 3 الشيخ زايد

66 - مجدى محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3491 

ورقم قيد 37852    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ومشغولت جلديه, بجهة محافظة الجيزة وحده f 10 مركز 

خدمات الحى الول مول سكوير ح 1

67 - محمد ممدوح احمد محمود الشربيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 3495 ورقم قيد 37853    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة الجيزة وحده 18 عماره 6 ب مجاوره 2 ح 3 الشيخ زايد

68 - تامر محمد محمد القاضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3496 

ورقم قيد 37854    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت ومشروبات وكشرى, بجهة محافظة الجيزة وحده 6 عماره 

41 ز مجاوره 3 حى 3 الشيخ زايد

69 - ابراهيم على ابراهيم محمد حماده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3509 ورقم قيد 35634    رئيسى آخر  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ 

محل رقم 2 عقار 12 حى 6 عينات الشباب بنشاط/ سوبر ماركت وراس مال خمسون الف جنيه

70 - تسنيم محمد السباعى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3505 ورقم قيد 37856    محل رئيسى  عن توريد اثاث مكتبى, بجهة محافظة الجيزة ح 6 الشباب ع 5 ب شقة 

1

71 - ممدوح سيد محمود لطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3510 

ورقم قيد 37857    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة محل 19 منطقة A3/13 هرم سيتى

72 - احمد عبدالوهاب احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3513 ورقم قيد 37858    محل رئيسى  عن مطعم كشرى وبيتزا وكبدة ومخ, بجهة محافظة الجيزة ابراج سيتى 

ستار برج 3 محل رقم 8 الدور الرضى

73 - نسرين فؤاد السيد السعدني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3521 

ورقم قيد 37860    محل رئيسى  عن تسويق عقاري وتأجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة شقه 101 دور 2 

الجومان عماره ج 1 المستقبل الشيخ زايد

74 - عاطف محمد عاطف احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3523 

ورقم قيد 37861    محل رئيسى  عن محل احذية وشنط, بجهة محافظة الجيزة ع 73 بالدور الرضى المحور 

المركزى ح 2

75 - خالد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3527 ورقم 

قيد 37862    محل رئيسى  عن بيع حلويات شرقيه وغربيه, بجهة محافظة الجيزة محل 6 المول التجارى فروع 

C-4 رويال فولى قطعه 4 حدائق اكتوبر قطعه
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76 - محمد عبدالمنعم ناجى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3529 

ورقم قيد 37863    محل رئيسى  عن توريد حديد واسمنت ومواد بناء وخرده, بجهة محافظة الجيزة رقم 53 أ ح 

1 مج 5 شقه 1 الشيخ زايد

77 - ساره احمد محمد احمد الجابي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3530 

ورقم قيد 37864    محل رئيسى  عن مكتب تصميم ديكورات, بجهة محافظة الجيزة ع 4 ح شقه 13 التمويل 

العقاري خلف الحياء

78 - محمد احمد محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3531 

ورقم قيد 37865    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس, بجهة محافظة الجيزة ح 7 سيتى مول شقه 9 ع ) أو( 

الدور الخامس

79 - هانى على محمد احمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3535 

ورقم قيد 37866    محل رئيسى  عن معرض مراتب, بجهة محافظة الجيزة ح 7 محور جمال عبدالناصر ع 

617

80 - صبحى حامد بيومى ابو المكارم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3536 ورقم قيد 37867    محل رئيسى  عن صيانة اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 2 عقار 1 

ى الدور الرضي مساكن الشباب

81 - عبدا صبرى عبدالقادر على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3548 ورقم قيد 37869    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية وكهربائية, بجهة محافظة الجيزة محل 11 و 

24 عقار الصناعات الصغيرة ش المنتزه حدائق اكتوبر

82 - عبدالعال سامى عبدالعال السيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 3556 ورقم قيد 33611    رئيسى آخر  عن بيتزا وفطائر ومعجنات, بجهة محافظة الجيزة افتتاح نشاط 

رئيسي اخر بالعنوان/ محل رقم 7 بالحى 13 مج 4 عمارة 55 الشيخ زايد عن نشاط/ مقلى وتسالى براس مال 

عشرة الف جنيه فقط.

83 - رمضان حسن سعد موسى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3547 

ورقم قيد 37868    محل رئيسى  عن مصنع لعادة تدوير المخلفات اللكترونية والكهربائية, بجهة محافظة 

الجيزة المنطقة الصناعية القديمة ابورواش ك 28 الصحراوى

84 - ندى رجب ابراهيم محمد البحيري تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3560 ورقم قيد 37871    محل رئيسى  عن أتيليه ) تأجير وبيع فساتين (, بجهة محافظة الجيزة رقم 259 سنتر 

دياموند مول الحى 7

85 - احمد ثروت يوسف حسن تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3564 

ورقم قيد 37872    محل رئيسى  عن تجارة المشغولت الخشبيه, بجهة محافظة الجيزة مول برايت ستار اول 

المصانع قسم ثاني

86 - احمد رمضان عبدالقادر عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3565 ورقم قيد 37873    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات وكماليات وادوات بيطريه, بجهة محافظة الجيزة 

وحده رقم 2 الدور الرضي والول A 3 سوق المعز الحى 12 مج 2 الشيخ زايد

87 - محمد حسن احمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3566 

ورقم قيد 37874    محل رئيسى  عن تجارة مجوهرات ومصوغات, بجهة محافظة الجيزة محل 1/د الدور 

الرضي سنتر وادي الملوك مركز خدمات الحى 6-5 -

88 - ابتسام احمد فهمي احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3567 ورقم 

قيد 37875    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بالداخل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة 

محافظة الجيزة منطقه 7 س ع 303 وحده 1 الدور الرضي ابنى بيتك
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89 - ابوالمكارم السيد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3570 ورقم قيد 37876    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه, بجهة محافظة الجيزة مكتب 27 شريحه 3 

هرم سيتى حدائق اكتوبر

90 - الحسين حامد ابراهيم خالد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3572 

ورقم قيد 37877    محل رئيسى  عن تغيير زيوت, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 4 الدور الرضي بلوك 1 

مجمع الشركه العالميه للصناعات الصغيره المنطقه الصناعيه الثالثه

91 - بسام محمد حماد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3605 

ورقم قيد 27311    رئيسى آخر  عن مكتب ادارى لتوريد الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي 

اخر بالعنوان/ الردنية الحى 7 مرحلة اولى مكتب 12 بنشاط/ مكتب ادارى لتوريد الجهزة الكهربائية

92 - وائل مصطفى محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3581 ورقم قيد 37881    محل رئيسى  عن تنظيم حفلت فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه موالفقه امنيه رقم 350 لعام 2021, بجهة محافظة الجيزة شقه 11 عماره 301 ح3 مج2

93 - عبدربه احمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3606 ورقم 

قيد 37884    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 15 عماره 17 شباب مج4 الحى 

13-الشيخ زايد

94 - محمد احمد حسن قنديل تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3608 

ورقم قيد 37885    محل رئيسى  عن تجارة نجف, بجهة محافظة الجيزة مول مصر محل رقم G 102 الدور 

الول

95 - احمد محمود محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3612 

ورقم قيد 37886    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجارة المنتجات المعدنيه ومستلزمات الصواميل ) 

فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة الجيزة محل 28 ج سنتر النخيل 2 ح 11

96 - زينب ناصر احمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3617 

ورقم قيد 37887    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ح 9 مج 1 ع 216 شقه 5 

الشيخ زايد

97 - احمد صلح حسن عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3626 

ورقم قيد 37889    محل رئيسى  عن  تجارة وتجميع وتصنيع الخشاب بكافة انواعها لدى الغير, بجهة محافظة 

الجيزة ق 61 مخازن الشباب 300م المنطقه الصناعيه

98 - صلح عبدا مصطفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3638 ورقم قيد 37892    محل رئيسى  عن كورسات لغات وكمبيوتر ماعدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه منيه رقم 304 لعام 2021, بجهة محافظة الجيزة 5مبنى المريكيه ح7 

شقه32 دور4

99 - احمد عمر عبيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3639 

ورقم قيد 37893    محل رئيسى  عن دورات تدريبيه وتعليميه فى مجالت البرامج والتطبيقات اللكترونيه 

وجميع العلوم التجاريه والقتصاديه والماليه فيما عدا المن والحراسه والصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه -موافقه امنيه رقم 365- لعام 2022, بجهة محافظة الجيزة 

مبنى 17 المستثمر الصغير

100 - احمد نادى عبدالموجود عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3643 ورقم قيد 37894    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة الحى 6 مشروع 103 عماره 97 شقه 4 مقر ادارى
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101 - سامح سمير نسيم سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3644 

ورقم قيد 37895    محل رئيسى  عن مركز خدمة سيارات, بجهة محافظة الجيزة عقار7 ابراج سيتى ستارز 

محل 26

102 - احمد عبدالفتاح محمد ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3649 ورقم قيد 37896    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة 

الجيزة الحى12 مج1 نموذج أ3 عماره 139 شقه 7

103 - محمد جلل فريد حسن العشماوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3659 ورقم قيد 37897    محل رئيسى  عن تدريب العاب باليه, بجهة محافظة الجيزة محل9 مول الجوهره 

حدائق اكتوبر

104 - مريم عمر سيد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3663 ورقم 

قيد 37898    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم حفلت ومؤتمرات وافراح - بموجب موافقه امنيه رقم 371 لسنة 

2022-, بجهة محافظة الجيزة الحى الخامس عقد اول سنتر الدوحه محل 63أ علوى

105 - خالد نبيل السيد احمد كريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3668 

ورقم قيد 37899    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة الجيزة 

عقار 725 ش عواد شوكيت الحى الثانى

106 - فتحى جمال فتحى محمد على سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3669 ورقم قيد 37900    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح 11 سنتر النخيل 2 محل 

67 د - 6 اكتوبر

107 - عبدا محمد ابوالمجد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3672 ورقم قيد 37901    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بالداخل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, 

بجهة محافظة الجيزة ع 50 مج 7 ح 6 شقه 5

108 - احمد عباس حسين نعمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3676 

ورقم قيد 37902    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفواكه, بجهة محافظة الجيزة ح المتميز سنتر الضياء 

محل 14

109 - نجاح عبدالمنعم حافظ ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3677 ورقم قيد 37903    محل رئيسى  عن توريدات عموميه توريد منتجات الخزف, بجهة محافظة الجيزة 19 

ق A3 نموذج B2 63 خلف مدينة النتاج العلمي

110 - محمود محمد السيد محمد البكرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3678 ورقم قيد 37904    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة مكتب ادارى 3 مبنى 2 دى 

مول المعز ح 12 روضة زايد

111 - صبحى ملك اسكندر عياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3680 

ورقم قيد 37906    محل رئيسى  عن تصميم برامج كمبيوتر - بموجب موافقه امنيه رقم 367 لسنة 2022, 

بجهة محافظة الجيزة شقه 18 عماره 40 هـ مج 3 ح 7

112 - ميار ايمن احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3684 ورقم قيد 37908    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة مكتب2 حى 

البشاير عماره4

113 - خالد عبدالحليم سليم عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3695 ورقم قيد 37910    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى الثانى 

مجاوره 4  شقه رقم 4 قطعه 1069
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114 - سيد حسن عبدالفتاح عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3696 ورقم قيد 37911    محل رئيسى  عن مطعم وكافتيريا, بجهة محافظة الجيزة رقم13 مول داون تاون 

الشيخ زايد

115 - محمد مراد سيد مراد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3706 

ورقم قيد 37912    محل رئيسى  عن رحلت ونقل عمال بالداخل - بعد الحصول على التراخيص اللزمه-, 

بجهة محافظة الجيزة رقم 130 عمارات ابو الوفا الحى 11

116 - حاتم بدوى فتح ا مجرش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3713 

ورقم قيد 37913    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتأجير معدات ثقيله, بجهة محافظة الجيزة 48 ح11 

المحور المركزي الحى 11 مجاوره 5 دور ثالث

117 - سمير فاروق على رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3721 

ورقم قيد 37915    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عقار27 محل1 بالحى العاشر 

المجاوره 3

118 - احمد عبد الحفيظ سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3722 ورقم قيد 37916    رئيسى آخر  عن تصنيع و توريد الملبس الرياضيه )مرفق شهاده من غرفه صناعه 

الملبس الجاهزه(, بجهة محافظة القاهرة 102 شارع البساتين العمومى

119 - احمد عبد الحفيظ سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3722 ورقم قيد 37916    رئيسى آخر  عن تصنيع و توريد الملبس الرياضيه )مرفق شهاده من غرفه صناعه 

الملبس الجاهزه(, بجهة محافظة الجيزة ق 403 قطاع ف منطقه 7 مشروع ابنى بيتك

120 - احمد هيمن صلح الدين حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3723 ورقم قيد 37917    محل رئيسى  عن مكتب تصوير فوتوغرافيا للشركات, بجهة محافظة الجيزة ع20 

شقه2022 جولف ريزيدنس طريق الواحات

121 - حجاج رمضان حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3724 ورقم قيد 37918    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح6 مشروع 109 سنتر مينا 

هاوس محل رقم11

122 - محسن عبدالمولى محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3726 ورقم قيد 37919    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة الحى6 مج10 ش3 

عماره 18

123 - طارق محمد على القفاص تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3727 

ورقم قيد 37920    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الجيزة محل 56 ارض الشباب 100 م سنتر 

الردنيه الحى 11

124 - محمد حمدى سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3728 

ورقم قيد 37921    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فى المواد الغذائيه وخدمات النظافه, بجهة محافظة الجيزة 

ح8 مج1 مشروع سوليمار بجوار فنادق السرايا

125 - محمد عبدالحميد على سويلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3745 ورقم قيد 37923    محل رئيسى  عن دراى كلين, بجهة محافظة الجيزة محل 6 ش الفيروز ح11 مج4 

ع8/6

126 - اشرف محمد محمد عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3754 

 A20 ورقم قيد 37924    محل رئيسى  عن محل عطاره, بجهة محافظة الجيزة الحى 12 مول المعز عقار

نموذج A4 الشيخ زايد
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127 - علء الدين ناصر الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3755 ورقم قيد 37925    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات, بجهة محافظة الجيزة سنتر الحسين محل 55 

الحى 6

128 - بهاء الدين مصطفى احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3757 ورقم قيد 37926    محل رئيسى  عن دعايه واعلن ومطبوعات - فيماعدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه - بموجب موافقه 

امنيه رقم 362 لسنة 2022 -, بجهة محافظة الجيزة عقار 21 الدور 2 فوق الرضى مكتب A1 مشروع المعز 

المركزي حى 12 مج 2 الشيخ زايد

129 - ولء مصطفى احمد طه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3759 

ورقم قيد 37928    محل رئيسى  عن مأكولت ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة ح 5 العقد 2 مج 2 عقار 38 

وحده 3

130 - عمرو على صلح على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3760 

ورقم قيد 37929    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة 

الجيزة شقه 2 الدور الثانى قطعه 273 مخازن الشباب

131 - محمود محمد محمود خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3763 ورقم قيد 37930    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح 4 مج 4 ع 883 ش احمد 

حسن

132 - احمد عبدالرحيم محمد جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3764 ورقم قيد 37931    محل رئيسى  عن اكسسوارات موبايلت, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 251 الدور 

2 برج رقم 3 مول سيتى ستار الحى 11

133 - علء اسماعيل عبدالنظير عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 3797 ورقم قيد 35988    رئيسى آخر  عن محل توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسى 

اخر بالعنوان / العقار رقم 636 عقد اول ح 5 مجاوره ثالثه

134 - مؤسسة رنا ستور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3773 ورقم قيد 

37932    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة الجيزة محل 65 بمول اجياد الدور الرضي

135 - صباح جاد موسى جاد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3774 

ورقم قيد 37933    محل رئيسى  عن توريدات المنظفات ومخلفات المصانع, بجهة محافظة الجيزة ح3 مج2 

عقار 208 الشقه 2

136 - طه عباس معوض حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3775 

ورقم قيد 37934    محل رئيسى  عن تدويرمخلفات, بجهة محافظة الجيزة قطعه 49 محورخدمى اول الصناعيه 

الولى

137 - وليد جمعه انور عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3784 

ورقم قيد 37936    محل رئيسى  عن استثمار وتسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة مكتب 203 مبنى ج مجمع 

على الدين ليلة القدر الحى 12

138 - محمود محمد على غباشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3785 

ورقم قيد 37937    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 2 مول الخليجيه 

جاناجرين ق 19 حدائق اكتوبر
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139 - علياء على عبدالحليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3787 ورقم قيد 37938    محل رئيسى  عن توريد وتصدير المنتجات الزراعيه, بجهة محافظة الجيزة ح 7 مج 

1 ع 94 الشيخ زايد

140 - محمد احسان عبدالحليم عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3788 ورقم قيد 37939    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة رقم 138 ح 10 مج 6 شقه 

1 مدخل ب مساكن المحموديه

141 - حسين اسماعيل حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3789 ورقم قيد 37940    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات للغير وتوريدات عموميه وخدمة رجال اعمال 

فى مجال  تأجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 107 الفردوس وحده 2

Page 13 of 57 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

فروع الفراد

1 - محمود رشدى محمد ابراهيم  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   3138 ورقم قيد   23573  محل فرعى  

عن محل بيع نظارات شمسيه  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع كائن بالعنوان /محل 51/50 ح7 الحصرى

2 - طارق عبدالكريم محمد احمد  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   3197 ورقم قيد   37615  محل فرعى  

عن هدايا واكسسوارات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل 2 المبنى الدارى المريكية ميدان الحصرى

3 - اميره محمد صابر محمد  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   3234 ورقم قيد   32628  محل فرعى  عن 

زجاج سيارات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل د عقار 898 ح 5 قسم ثانى

4 - صيدلية د  محمد فوزى  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   3312 ورقم قيد   28860  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ الحى1-مج1-عقار 18/4 محل ك20

5 - محمد على محمد شمس الدين عفت  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   3315 ورقم قيد   37503  محل 

فرعى  عن صالون حلقة رجالى  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل رقم 4 بمحطة الوقود المقامة على 

القطعة رقم 5 غرب سوميد شركة الطاقة

6 - محمد احمد حسن بدوى  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   3301 ورقم قيد   37811  محل فرعى  عن 

تجاره ادوات منزليه  بجهة محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بعنوان / مول مصر السادس من اكتوبر الوحده جى 99 - 

قسم

7 - اميرة محمد صابر محمد  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   3354 ورقم قيد   32628  محل فرعى  عن 

زجاج سيارات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 3 ش المنصوريه الهرم

8 - ملك رضا مصطفى احمد السيد  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   3379 ورقم قيد   36306  محل فرعى  

عن اصبح النشاط / تعبئة وتغليف المواد الغذائيه  بجهة محافظة الجيزة مخازن الشباب 300 م رقم 772 المنطقه 

السادسه -

9 - محمد ابراهيم السيد محمد خليل  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   3368 ورقم قيد   37825  محل فرعى  

عن تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل ومكملت غذائية ومطهرات ومنظفات وزيوت عطرية واعشاب طبية لدى 

الغير وتجارة مستلزمات وتجارة واعشاب طبية ومنتجات عسل بالبروبلين الجينسينج وكريم بشره للتفتيح وتعبئة 

وتغليف وتجارة مستحضرات التجميل لدى الغير فيماعدا الدوية  بجهة محافظة الجيزة ح 1 مج 4 مكتب 1 السادس 

من اكتوبر

10 - احمد عبدالرحيم محمد حسين  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   3410 ورقم قيد   36885  محل فرعى  

عن بيع ملبس واحذية وادوات منزلية )ماعدا الملبس العسكرية(  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل 

رقم 79 و 80 و 81 و 85 و 86 و 90 و 91 و 88  87 سنتر المدينة التجارى - المحور المركزى - ميدان النجدة

11 - ماريان جمال بشير اسحق  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   3506 ورقم قيد   35544  محل فرعى  

عن معرض لبيع السراميك والدوات الصحية وكافه مستلزماتها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ مبني رقم 

1 المقام علي القطعة رقم 1 المحصور بين طريق الواحات الفيوم حدائق اكتوبر مول الرباب -السادس من اكتوبر

12 - ايمن احمد ابراهيم احمد  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   3657 ورقم قيد   32340  محل فرعى  عن 

تصنيع قطع غيار الجهزة المنزلية  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ وحده 3126 مجمع كرنفال الصناعى 

الصناعيه 3

13 - مروه جمال الدين مصطفى احمد  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   3675 ورقم قيد   36761  محل 

فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / الحى 12 مج 1 سنتر مصر اكتوبر محل 39

14 - رجب شوقي توفيق حسن  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   3628 ورقم قيد   37890  محل فرعى  

عن تسويق عقارى )فيما عدا الدعاية والعلن (  بجهة محافظة الجيزة وحده 1 ق 2 أ الخمائل الشيخ زايد قسم اول 6 

اكتوبر
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قيود الشركات

1 - نهى احمد احمد عمر التربى وشريكتها شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    3201 ورقم قيد  37787    مركز عام  عن التوريدات العمومية والمقاولت العمومية  بجهة محافظة 

الجيزة شقة رقم 1 الحى 11 المجاورة الولى قطعة 6 الشيخ زايد

2 - احمد فوزى كامل رشاد وشريكه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

3205 ورقم قيد  37789    مركز عام  عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها واعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات 

وادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية وانتاج وتطوير النظم المدمجة تشغيلها والتدريب عليها 

واعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات واقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة 

والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنية وفقا للقوانين المعمول بها , والتجارة اللكترونية عن طريق النترنت مع التزام المنشاة بافراد حسابات 

مستقلة لكل نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح, واعمال استشارات وادارة العمال والتسويق 

وكذلك التسويق اللكترونى. وكل ذلك فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس 

العسكرية والكاميرات اللسلكية والمن والحراسة وتوريد العمالة بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة 

امنية رقم 340 لسنة 2021.  بجهة محافظة الجيزة 7 ش محمد فريد الحى المتميز الدور الثالث فوق الرضى 

شقة 7

3 - راقيه اسعد احمد محمد وشركائها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

3208 ورقم قيد  37791    مركز عام  عن تشغيل معادن  بجهة محافظة الجيزة ق 1/169 المنطقه الصناعيه 

3

4 - احمد عبدالمنعم مهران وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

3236 ورقم قيد  37795    مركز عام  عن التنميه والستثمار الزراعي  استصلح  وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسيه  استزراع الراضي  تربية جميع انواع الدواجن والطيور ومنتجاتها  تربية جميع انواع 

الحيوانات ومنتجاتها -اقامة المزارع السمكيه ومنتجاتها - ادارة المشروعات للتجاره والتوزيع المنتجات المذكوره 

) انواع الدواجن والطيور والسماك والحيوانات ومنتجاتهم (  بجهة محافظة الجيزة مكتب 6الدور الثاني بعد 

الرضي قطعه ج مركز خدمات الحى الثالث والرابع

5 - اسماء على عبدالباسط وشركائها شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

3313 ورقم قيد  37812    مركز عام  عن تجارة سلع تموينية  بجهة محافظة الجيزة الحى 6 سنتر الردنية 

بجوار السويقة محل رقم 57

6 - محمود مسعد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

3326 ورقم قيد  37814    مركز عام  عن تصنيع اكياس بلستيك واعادة تدوير البلستيك  بجهة محافظة 

الجيزة 681 شارع مخازن الشباب -المنطقه الصناعيه

7 - فهد عبدا احمد عبدالعال حماد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    3330 ورقم قيد  37815    مركز عام  عن نادى صحى وصالة لياقة بدنية  بجهة محافظة 

الجيزة مول رامو الحى المتميز الدور الول علوى وحدة رقم 49 و 50 و 51 و 52 بملك محمود عبدالحليم 

ابراهيم سلمان

8 - طاهر رأفت سعد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

3386 ورقم قيد  37828    مركز عام  عن مقاولت عموميه تتضمن تنفيذ كافة اعمال المقاولت المتكامله 

والمقاولت الكهربائيه والنشاءات العامه بكل تخصصاتها بما فيها اعمال الطرق والنفاق والكباري والشبكات 

واعمال التركيبات والتشطيبات وبناء وانشاء المصانع والمخازن والمباني الضخمه . تجارة وتوريدات مواد البناء 

والمعدات والتوريدات العامه . ادارة وتشغيل محطة خرسانه جاهزه . اعمال استصلح الراضي وابار المياه 

والمشروعات القائمه عليها بما فيها الثروه الحيوانيه  بجهة محافظة الجيزة 1722 الحى الثالث مجاوره الثامنه 

محور الكفراوى 6 اكتوبر الدور الثاني
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9 - السيد احمد ربيع ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    3578 ورقم قيد  37880    مركز عام  عن التجارة والتوزيع فى مجال مستحضرات التجميل 

والتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 عمارة 37 الحى الول المجاورة الثانية 

الشيخ زايد

10 - احمد حسنين وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

3396 ورقم قيد  37831    مركز عام  عن تجارة الحاصلت الزراعية  بجهة محافظة الجيزة 9D شارع 

الياسمين قطعة 1880 الدور الول الحى الرابع المجاورة 8

11 - ياسر محمد صابر سرور وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    3399 ورقم قيد  37832    مركز عام  عن تصنيع وتجميع وصيانة جميع اجهزة ومعدات 

ومستلزمات مكافحة الحريق  بجهة محافظة الجيزة مجمع سى بى سى الصناعى التوسعات الشمالية قطعة رقم 

46 صناعات صغيرة

12 - فيفان فائق حبيب سيدهم وشريكتها شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    3470 ورقم قيد  37849    مركز عام  عن مركز تجميل ) بيوتي سنتر ( وتجارة مستحضرات 

التجميل والهدايا والكسسوارات  بجهة محافظة الجيزة الوحده التجاريه رقم 4 بالدور الرضي بالمبنى التجاري 

رقم ) I-9( الكائن بمنطقة الخدمات بقرية ليجاندا بمدينة الشيخ زايد مركز المجاوره الولى -الحى الثانى - 

محافظة الجيزه

13 - رمضان رمضان السيد قشقوش وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    3553 ورقم قيد  37870    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريدات مواد البناء ومحطة 

خرسانه جاهزه  بجهة محافظة الجيزة عماره 36 بمشروع دجله جاردنز القطعه رقم 3 بطريق الواحات

14 - ابراهيم ممدوح ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    3632 ورقم قيد  37891    مركز عام  عن توريدات عموميه وتوريد قطع غيار الت وصيانتها ما 

عدا الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة الجيزة الحى11- سنتر النخيل 2- محل 67

15 - شركة كريم احمد عبد الهادي وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    3679 ورقم قيد  37905    مركز عام  عن بلي ستيشن - فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه- بموجب موافقه امنيه رقم 368 لسنة 2022 -  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 11 - 

c1- الدور الثانى - مركز المعز بلزا - الشيخ زايد

16 - محمد عرفه وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

3686 ورقم قيد  37907    مركز عام  عن طلء معادن  بجهة محافظة الجيزة مبنى رقم أ/1 الدور الثالث 

بالمنطقه الصناعيه بمجمع مبارك

17 - بابل للتطوير العقارى  شوقي وشركاه شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    3690 ورقم قيد  37909    مركز عام  عن المقاولت العامه والتطوير العقارى  بجهة محافظة 

الجيزة ح4 مج2 ع 1741 ش عبدالسلم امين

18 - رانيا عاطف راغب وشريكها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

3720 ورقم قيد  37914    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 225 

مول علي الدين -ليلة القدر الحى السادس

19 - محمد شبل عباس وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

3735 ورقم قيد  37922    مركز عام  عن الستشارات الهندسيه والتصميمات الهندسيه والمقاولت العامه 

والشراف الهندسي والتوريدات الغذائيه  بجهة محافظة الجيزة الحى الثالث المجاوره الولى عقار 120 مكتب1 

الدور الرضى

20 - مصطفى جمال الغمراوى وشركاه شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    3758 ورقم قيد  37927    مركز عام  عن تجارة المواسير ولوازمها تجارة مستلزمات ومهمات 

المصانع والستيراد والتصدير فيماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتوكيلت التجاريه  بجهة 

محافظة الجيزة المقر الدارى الوحده رقم  BA114  مبنى B بالقطعه رقم 12 تقاطع محور 26 يوليو مع 

وصلة دهشور الشماليه منطقة التوسعات الشرقيه
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21 - محمد محمود عبدا السويدى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    3776 ورقم قيد  37935    مركز عام  عن مقاولت عموميه والتوريدات العموميه  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب رقم 11 الدورالول سنترالمجد التجارى الدارى المحورالمركزى -الحى الثانى عشر

فروع الشركات

1 - الشركة المصرية السعودية للشيكولته والحلويات )بشنيل( اكرم تركى وشركاه   قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    3280 ورقم قيد   1072   فرعى  عن تصنيع المواد الغذائية والشيكولته والحلويات الجافة 

بانواعها المختلفة وتصدير مستلزمات انتاج الشركة  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان عمارة فتح الباب 

شارع فتح الباب ارض اللواء

2 - صلح فتحى مرسى على وشركاه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    3702 ورقم قيد   16587   

فرعى  عن اضافة نشاط/ مطورصناعى فى مجال انشاء وتاجير وتشغيل واعادة التقسيم للمصانع والمخازن 

والستثمار العقارى فى المشروعات السكنيه وتطوير عقارى للمشروعات العمرانيه المتكامله وانشاء وتاجير 

وتشغيل وتطوير وادارة الراضى بنظام حق النتفاع والتاجيرللغير فى كل ما سبق  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان/ قطعه24 مخازن كبيره -بمنطقة المخازن - 24

3 - صلح فتحى مرسى على وشركاه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    3704 ورقم قيد   16587   

فرعى  عن اضافة نشاط/ مطورصناعى فى مجال انشاء وتاجير وتشغيل واعادة التقسيم للمصانع والمخازن 

والستثمار العقارى فى المشروعات السكنيه وتطوير عقارى للمشروعات العمرانيه المتكامله وانشاء وتاجير 

وتشغيل وتطوير وادارة الراضى بنظام حق النتفاع والتاجيرللغير فى كل ما سبق  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان/ ق62 منطقة المخازن المنطقه الصناعيه
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 محو - شطب

1 - تعديل السم التجارى ليصبح مكتب متعهد نقل عمال اسامة محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18200 

قيد فى 14-01-2013 برقم ايداع  120 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد 

لترك التجاره

2 - محمود رشدى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23573 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع  6298 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع

3 - ياسر صلح عبدالكافى رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28911 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع  

1763 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

4 - سعيد شمروخ ضيف عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29453 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع  

3175 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

5 - حسام محمد جلل احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   32951 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  1009 

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

6 - غادة سيد صالحين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34690 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  375 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

7 - فلورينا فتحى حكيم شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   35509 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع  3005 

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

8 - رضا عبد الحليم احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   21822 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع  356 

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

9 - عبدالهادى عبدالفتاح محمد محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28972 قيد فى 12-04-2018 برقم 

ايداع  1941 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

10 - اسلم عبدالناصر على على الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   33779 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

4042 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

11 - وليد سمير فوزى محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34402 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع  

5989 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

12 - ابراهيم دنيال عبدالوهاب عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35813 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع  

3868 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

13 - امل يونس احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36824 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  7010 

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

14 - احمد جوهر احمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   8451 قيد فى 07-08-2006 برقم ايداع  1174 

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

15 - محمد يحيى سالم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14476 قيد فى 01-02-2018 برقم ايداع  621 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لنهاء نشاط الفرع

16 - محمد يحيى سالم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14476 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع  214 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لنهاء نشاط الفرع

17 - عزت رجب فايد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16826 قيد فى 18-04-2012 برقم ايداع  1039 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

18 - احمد هشام شكرى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   21169 قيد فى 21-09-2014 برقم ايداع  2870 

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

19 - ايمان ربيع عبدالرازق بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   27378 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع  

3786 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

20 - على حظ ابو زيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27015 قيد فى 21-06-2017 برقم ايداع  2762 

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

21 - محمد عبدالمنعم عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33564 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

2811 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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22 - محمد بدوى عبدالوهاب الدلوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   16171 قيد فى 13-12-2011 برقم ايداع  

5101 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

23 - احمد ماهر محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   23566 قيد فى 22-12-2015 برقم ايداع  

4219 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

24 - توحيد رشاد محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30108 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع  

4909 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

25 - جيهان عبدالرازق عبدالمجيد معيوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   36423 قيد فى 18-10-2021 برقم 

ايداع  5681 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

26 - طارق سعد الدين احمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15370 قيد فى 19-12-2012 برقم ايداع  

3255 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لمحو القيد الرئيسى

27 - احمد محمد عفت عباس رزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28432 قيد فى 07-05-2019 برقم ايداع  

2086 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

28 - عبدالمنعم نظير حجازى حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29906 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع  

1317 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

29 - فرج محمد فرج حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   32103 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  264 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

30 - حسين وهبه يونس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14916 قيد فى 24-03-2011 برقم ايداع  1089 

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

31 - هالة حسن عطية يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19156 قيد فى 18-08-2013 برقم ايداع  2059 

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

32 - ياسر حسام حامد محمود نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   34670 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  

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

33 - حافظ احمد حسن عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   11257 قيد فى 24-11-2009 برقم ايداع  2043 

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

34 - عبدالنعيم حسانين عبدالرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   21304 قيد فى 29-10-2014 برقم 

ايداع  3213 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

35 - محمود كرم احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13720 قيد فى 27-10-2010 برقم ايداع  3516 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

36 - يسريه السعودى محمد على عطويه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28894 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  

1706 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

37 - يسرية السعودى محمدعلى عطوية  تاجر فرد سبق قيده برقم   28894 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  

2019 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

38 - محمد عبدالعليم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16173 قيد فى 13-12-2011 برقم ايداع  5103 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

39 - ابراهيم على ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37069 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  364 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

40 - محمد عبدالفتاح محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20556 قيد فى 22-05-2014 برقم ايداع  

1508 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

41 - رفعت سمير ابراهيم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24378 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع  

1734 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد الفرع

42 - ايهاب نبيل محمد فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24479 قيد فى 16-05-2016 برقم ايداع  1980 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

43 - احمد احمد احمد العتبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27851 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع  4111 

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

Page 19 of 57 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

44 - عماد عونى مترى عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   33455 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع  

2547 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

45 - عرفات محمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37648 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  2702 

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

46 - محمد عادل عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31618 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع  

3004 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

47 - المرسى للعطارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   34960 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  1121 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

48 - ياسمين عادل على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16238 قيد فى 27-12-2011 برقم ايداع  5218 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

49 - ماهر محمد فخرالدين قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36945 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  7388 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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رأس المال

1 - محمد حسين صغير نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   27179 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع   3229 فى 

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

2 - محمد حسين صغير نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   27179 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع   5778 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

3 - مجدى فاروق احمد سيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   14473 قيد فى 24-01-2011 برقم ايداع   

386 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

4 - محمد لطفى عبدالغفار عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   32837 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع   

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

5 - محمد نبيه فتح ا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   35724 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   3598 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - محمد شعبان عبدالخالق عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   11620 قيد فى 07-02-2010 برقم ايداع   

313 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - سنوسى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم   30519 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع   5989 فى تاريخ  

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

8 - فادية عبدالحميد متولى احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   35465 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   

2862 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

9 - ايهاب حسين محمد فهمى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   37686 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع   

2826 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - محمود يوسف محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   26738 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع   2029 

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

11 - احمد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16816 قيد فى 12-04-2012 برقم ايداع   1017 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

12 - براء محمد عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18250 قيد فى 22-01-2013 برقم ايداع   225 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80,000.000

13 - ماجد محمد سلمة العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم   12603 قيد فى 02-06-2010 برقم ايداع   

1847 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

14 - وليد اسماعيل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18991 قيد فى 19-06-2013 برقم ايداع   1757 

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

15 - محمد يسرى عبدالعزيز مصيلحى تاجر فرد سبق قيده برقم   25249 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع   

4288 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   36289 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع   

5253 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - محمد كمال محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   36466 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   5790 

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

18 - اسامة عبده محمد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم   13273 قيد فى 24-08-2010 برقم ايداع   2856 

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

19 - عبدا محمد عبدا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   30876 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع   716 

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

20 - محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   12258 قيد فى 27-04-2010 برقم ايداع   1337 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  8,000,000.000

21 - ايمن احمد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32340 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   5047 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - حاتم عبدالعزيز عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28814 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع   

1509 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - سليمان محمود سليمان كامل تاجر فرد سبق قيده برقم   29613 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع   

3609 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

24 - محمد وصفى محمد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   21124 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع   

2767 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - مصطفى سمير محمد الغصناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   37142 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   

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

26 - علء اسماعيل عبدالنظير عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   35988 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع   

4381 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمد ربيع سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11678 قيد فى 15-02-2010 برقم ايداع    412 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان الى/ القطعه 4مركز 

خدمات )ب-ب( العمرانيه الثانيه الحى11

2 - محمود رشدى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    23573 قيد فى 22-12-2015 برقم ايداع    

4232 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن بالعنوان / محل 

15 سنتر الردنيه الحي السابع

3 - محمود رشدى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    23573 قيد فى 22-12-2015 برقم ايداع    

4232 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع كائن بالعنوان /محل 

51/50 ح7 الحصرى

4 - محمود رشدى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    23573 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع    

6298 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

5 - محمد حسن عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26483 قيد فى 27-03-2017 برقم ايداع    1442 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/ الحي3 

مجاوره 6 عماره 1329 محل الدور الرضي المنخفض

6 - جيهان اميل امين اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32534 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    5621 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل 1 الحى9 مجاوره 

اولى مول العامر

7 - محمد حسين صغير نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    27179 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع    3229 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ قطعة رقم 231 مجمع 

الصناعات 12 ب امتداد الصناعية الثالثة

8 - محمد حسين صغير نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    27179 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع    3229 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي الخر/ الحى 6 - 

مجاورة 8 - عمارة 43 - شقة 1 -

9 - محمد حسين صغير نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    27179 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    5778 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/  الحى 6 - مجاورة 8 - 

عمارة 43 - شقة 1 -

10 - طارق عبدالكريم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    37615 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

2542 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل2 المبنى 

الدارى المريكية ميدان الحصرى

11 - هجرس مصطفى سيد احمد الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم    27646 قيد فى 10-10-2017 برقم 

ايداع    3588 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ قطعة رقم 

223 امتداد الصناعية 3

12 - نصر محمد اسماعيل عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    28519 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع    

709 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ مركز 

شباب الشموت بنشاط/ تاجير ملعب خماسى براسمال مائة الف جنيه.

13 - اميرة محمد صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32628 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع    124 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل د عقار 898 ح 

5 قسم ثانى

14 - هبه رمضان محمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    33237 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع    

1945 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب ادارى عقار 

44 مول السرايا دورارضي منخفض مدخل 2
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15 - محمد عبدالعال على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26637 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    

1809 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب ادارى ح11 

مج3 عقار 23 شقه7-الدور الثاني

16 - لؤى محمد فكرى السيد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32023 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

4141 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ق 586 المنطقه 

الصناعيه امتداد الثالثه

17 - احمد بدرالدين عبدالعزيز هلل تاجر فرد سبق قيده برقم    33145 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    

1551 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل1  ح7 مجمع 

هنيده

18 - محمد محروس محمد السعودى اباظه تاجر فرد سبق قيده برقم    33917 قيد فى 24-09-2020 برقم 

ايداع    4419 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/  

محل F1-008 الدور الول مول Point 90 قطعه 36 بمنطقة المستثمرين الجنوبيه

19 - اسامه امين سالم عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    34838 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع    787 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب رقم6 الدور 2ابراج 

برعي بلزا رقم1 المحور المركزى

20 - سارة محمد عبدالعظيم معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    7909 قيد فى 22-02-2006 برقم ايداع    

226 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ السوق 

التجارى جراند مول 250ميدان كليه النصر بالمنسوب الخامس -الدور الثالث فوق الرضي523

21 - محمد شعبان عبدالخالق عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    11620 قيد فى 07-02-2010 برقم ايداع    

313 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ بيفرلى هيلز مجمع4 

محل 18

22 - محمد يحيى سالم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14476 قيد فى 26-01-2011 برقم ايداع    393 وفى 

 CBC تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان المحل الرئيسي/ مجمع

الصناعى وحده رقم 32 الصناعات الصغيره  ق رقم 2 التوسعات الشمالية.

23 - محمد يحيى سالم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14476 قيد فى 26-01-2011 برقم ايداع    393 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ الحى 12 مجمع على 

الدين مبنى جـ مكتب 127 مع الغاؤه.

24 - محمد يحيى سالم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14476 قيد فى 26-01-2011 برقم ايداع    393 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ مصنع بالقطعة 562 

مخازن الشباب 300 متر -

25 - محمد يحيى سالم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14476 قيد فى 01-02-2018 برقم ايداع    621 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

26 - محمد يحيى سالم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14476 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    214 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الحى 12 مجمع على الدين 

مبنى جـ مكتب 127 مع الغاؤه.

27 - صيدلية د  محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    28860 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع    1617 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ الحى1-مج1-عقار 

18/4 محل ك20

28 - سماح عبدالباسط احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    35193 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    

1901 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ محل 

بالدور الول عمارة رقم 15 شارع المستقبل مشروع 460 الحى 6  عن نشاط/ توريد وبيع اجهزة منزلية 

ومفروشات وراس مال خمسون الف جنيه فقط.

29 - محمد على محمد شمس الدين عفت تاجر فرد سبق قيده برقم    37503 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

2072 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل رقم 4 

بمحطة الوقود المقامة على القطعة رقم 5 غرب سوميد شركة الطاقة
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30 - رشا ابراهيم عبدالسلم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    32447 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    

 2A 5383 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ وحده

مول السرايا الدور الرضي علوى 44 المحور المركزي الشيخ زايد مدخل 2 -

31 - محمد خميس محمد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    32938 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع    949 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ابراج على الدين سيتي 

مول برج- ز عقار 8 شارع الحصرى

32 - سمير ابراهيم احمد الشرباتى تاجر فرد سبق قيده برقم    35298 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    

2265 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ عقار 64 شقه 2 

الدور الثاني مج 3 الحى 3 شارع على لطفى

33 - امل محمد مصطفى الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم    26626 قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع    

1390 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / عماره 74 

ح 12 شقه بالدور الول قسم 6 اكتوبر ثان

34 - اميرة محمد صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32628 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع    124 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 3 ش المنصوريه 

الهرم

35 - ملك رضا مصطفى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    36306 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

5295 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مخازن الشباب 300 م رقم 772 

المنطقه السادسه -

36 - ماجدة مصطفى احمد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم    20740 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع    

1874 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / شباب 70 متر ح 

11 مج 4 ع 12 شقه 1

37 - محمود يوسف محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    26738 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع    

2029 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب رقم 4 عقار 

58 مج 3 نموذج ع 6 الحى المتميز

38 - عبدالباقى فاروق عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    33964 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

4578 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة رئيسي اخربالعنوان/ محل 

2 الحى 11 مج 4 عقار 13 ش الطيار - بنشاط / محل فراخ - براس مال 500000ج -

39 - عبدالباقى فاروق عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    33964 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

4578 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة رئيسي اخر بالعنوان/ محل 

8 الحى 11 مج 5 مشروع روضة اكتوبر التجاري-بنشاط ورشة نجاره -براس مال 500000 ج

40 - عبدالباقى فاروق عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    33964 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

4578 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة رئيسي اخر بالعنوان / محل 

6 الحى 11 مج 5 مشروع روضة اكتوبر التجاري- بنشاط ورشة الوميتال - براس مال 500000 ج

41 - احمد عبدالرحيم محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    36885 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

7167 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل رقم 79 

و 80 و 81 و 85 و 86 و 90 و 91 و 88  87 سنتر المدينة التجارى - المحور المركزى - ميدان النجدة

42 - موسى حسانين كامل حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    11047 قيد فى 15-10-2009 برقم ايداع    

1701 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / ح 2 ق 210/8 

المنطقه الصناعيه 2

43 - نبيل سعيد موسى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    33273 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع    

2020 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل 5 عماره 

52 مشروع 103 حى 6

44 - وليد اسماعيل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18991 قيد فى 19-06-2013 برقم ايداع    1757 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ عقار 632 شارع 21 

الحى3
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45 - احمد رمضان محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    30636 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / ابراج سيتى ستار 

برج 8 الدور الخامس مكتب 10

46 - نعمه محمد اسماعيل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    30838 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع    

597 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح عنوان الرئيسي الخر/ 

شارع الوردانى خلف مسجد السيدة عائشة من شارع محمد محمود الخصوص بملك احمد حسن محمود حسن مع 

الغاؤه

47 - نعمه محمد اسماعيل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    30838 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع    

597 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي/ مول المجد 

ميدان ليلة القدر محل 23

48 - عبدالقادر خليل محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    35011 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    

1307 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الحى 8 المحور 

المركزي الخدمي - شقه 5 - برج الهرام -

49 - ابراهيم على ابراهيم محمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    35634 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    

3352 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ محل 

رقم 2 عقار 12 حى 6 عينات الشباب بنشاط/ سوبر ماركت وراس مال خمسون الف جنيه

50 - محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    36289 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    

5253 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بدسا مركز العياط

51 - محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    36289 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    

5253 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب 3 30ش اسكان المستقبل 

63م

52 - شريف على سيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    982 قيد فى 17-02-1997 برقم ايداع    89 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/ قطعة 1 بلوك 

12011 الحى الصناعى الشمالى المنطقة الصناعية

53 - عمرو مصطفى عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22861 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع    

2703 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل مستوى قيد الفرع الكائن/ 

11 ش جمال سالم ليصبح رئيسي اخر عن نشاط تقطيع وتشكيل المعادن بالليزر لدى الغير براس مال مليون جنيه 

فقط.

54 - حسن صالح مسعود عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    25059 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع    

3883 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / مركز خدمات 

الحى الثالث والرابع الحى 4 مج 5 قطع11 سنتر  الحمراء محل رقم 4,3,2,1

55 - عبدالعال سامى عبدالعال السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    33611 قيد فى 12-08-2020 برقم 

ايداع    3036 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح نشاط رئيسي اخر 

بالعنوان/ محل رقم 7 بالحى 13 مج 4 عمارة 55 الشيخ زايد عن نشاط/ مقلى وتسالى براس مال عشرة الف 

جنيه فقط.

56 - محمد كمال محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    36466 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    5790 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مقر ادارى 4 مبنى ج 

مجمع على الدين ح 12 ليلة القدر

57 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاءالفرع بالعنوان قطعة 271 امتداد 

الصناعية الثالثة

58 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / قطعتي 271و272 امتداد 

الصناعيه الثالثه- 6 اكتوبر
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59 - بسام محمد حماد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    27311 قيد فى 14-08-2017 برقم ايداع    

3556 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ 

الردنية الحى 7 مرحلة اولى مكتب 12 بنشاط/ مكتب ادارى لتوريد الجهزة الكهربائية

60 - احمد عادل اسماعيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    30774 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع    403 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / ع 460 أ شقه 1 مدينة 

الفردوس القوات المسلحه

61 - مصطفى احمد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    33083 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    

1401 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسي الخر بالعنوان: 

محل رقم 7 قطاع ج السوق التجارى رقم5/بنشاط: كافيتريا/براس مال عشرة الف جنيه فقط.

62 - محمد عبدالمنعم سالم احمد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم    34548 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    

6461 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل 1 عقار 20 أ 

شارع الصفا والمروة مساكن الفردوس

63 - احمد رجب حسن الشال تاجر فرد سبق قيده برقم    34662 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    297 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ عقار 44 المحور 

المركزى مول السرايا الدور الرضى الشيخ زايد

64 - طه على احمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    21885 قيد فى 18-02-2015 برقم ايداع    499 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / قطعه 451 المنطقه الصناعيه 

مخازن الشباب

65 - وليد عطا محمود عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    31726 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع    

3328 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / مشروع سيتى 

مبنى ز شقه 6 الحصرى امام مسجد الحصري

66 - ايمن احمد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32340 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    5047 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ وحده 3126 مجمع 

كرنفال الصناعى الصناعيه 3

67 - مروه جمال الدين مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36761 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

6816 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / الحى 12 

مج 1 سنتر مصر اكتوبر محل 39

68 - شيماء سراج الدين احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    23419 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع    

3903 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/ 

محل 1 بالعقار 196 المجاوره الولى الحى الثامن

69 - سليمان محمود سليمان كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    29613 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع    

3609 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى السادس شقه رقم 3 الدور 

الرضي

70 - وائل جاد زكى محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    33425 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    

2456 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /  شقه 4 

عقار 2227 زهراء مدينة نصر - مساكن ضباط

71 - سلمى على الدين مصطفى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    16827 قيد فى 18-04-2012 برقم ايداع    

1040 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ 190 ش سامح 

جادو الحى المتميز

72 - علء اسماعيل عبدالنظير عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    35988 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

4381 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسى اخر بالعنوان / 

العقار رقم 636 عقد اول ح 5 مجاوره ثالثه بنشاط توزيع مواد غذائيه برأس مال 50000
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النشاط

1 - محمد ربيع سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11678 قيد فى 15-02-2010 برقم ايداع    412وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استدراك بيانات النشاط الى/ بقالة شامله و سوبر ماركت

2 - محمد عبدالعال عتريس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  12695 قيد فى 14-06-2010 برقم ايداع    

1984وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب رحلت ونقل عمال بالداخل )

بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

3 - جيهان اميل امين اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  32534 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    5621وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ مركز خدمات سيارات وبيع قطع غيار

4 - ناصر سيد عيد سيدين تاجر فرد سبق قيده برقم  9321 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع    660وفى تاريخ  

09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ توريد عماله بالداخل

5 - سيد ربيع سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12266 قيد فى 27-04-2010 برقم ايداع    1346وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب نقل عمال بالداخل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة.

6 - محمد حسين صغير نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  27179 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع    3229

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ جلفنة وطلء المعادن

7 - محمد حسين صغير نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  27179 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    5778

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ بيع وصيانة الدش وتجارة الجهزة 

الكهربائية

8 - محمد عبدالفتاح عبدالله الطويل تاجر فرد سبق قيده برقم  15480 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ رفع مخلفات  اضافة نشاط/ مسطحات ) 

اللندسكيب (  ليصبح النشاط/ صيانة نباتات وتنسيق حدائق ومسطحات خضراء

9 - عبدالرحمن امام عبدالرحمن عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  17666 قيد فى 07-10-2012 برقم ايداع    

2589وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته.

10 - محمود سعيد توفيق ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  27826 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع    4042

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تصدير

11 - نصر محمد اسماعيل عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  28519 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع    

709وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ خدمات رياضية فى مجال التسويق 

الرياضى وتسويق اللعبين وادارة كافتيريات داخل النوادى الرياضية.

12 - علء نجيب فرج عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25965 قيد فى 06-02-2017 برقم ايداع    533

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ تسويق عقارى حذف نشاط/ المقاولت 

العامه

13 - محمد عبدالعال على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26637 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    1809

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ خدمات مصانع ونقل عمال بالداخل

14 - محمد شعبان عبدالخالق عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11620 قيد فى 07-02-2010 برقم ايداع    

313وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ مركز صيانة سيارات

15 - محمد خميس محمد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  32938 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع    949

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  دعايه واعلن وتسويق الكترونى وتصوير كورسات 

ودورات تدريبيه وتنظيم واقامة معارض ومؤتمرات واستشارات تطويرالعمال  فيما عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه - موافقه امنيه رقم 342 لعام 2021

16 - سنوسى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  30519 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع    5989وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مكتب توريد مستلزمات المصانع وتوريدات 

عموميه ونقل وشحن بضائع وخدمات نظافه ونقل عمال بالداخل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (
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17 - تامر عادل احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31360 قيد فى 14-05-2019 برقم ايداع    2194وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مقاولت عامه

18 - ملك رضا مصطفى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36306 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

5295وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تعبئة وتغليف المواد الغذائيه

19 - ايهاب حسين محمد فهمى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  37686 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

2826وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشطه التيه /  )مقاولت- تصدير - توريد 

وتركيب اجهزه لحماية المنشات -كاميرات مراقبه -انذار( لدى الغير -استيراد

20 - صهيب سيد صاوي احمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  37824 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

3366وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تسويق عقاري

21 - محمود يوسف محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  26738 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع    2029

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ تنظيم المؤتمرات والحفلت

22 - احمد علء محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  37161 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    811وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

)

23 - الهام احمد عطيه عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  13046 قيد فى 29-07-2010 برقم ايداع    

2522وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استشارات زراعيه واستصلح زراعي 

ومساحه

24 - اسامه محمد رشدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24826 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع    2858

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / توريد وتوزيع مواد غذائيه وايس كريم

25 - محمد على عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30051 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع    4759

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نقل عمال بالداخل ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (

26 - عبدالرحمن انور سعيد عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم  35438 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع    

2741وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ادارة وتطوير الصيدليات وتوريد 

الدويه

27 - عبدالرحمن محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  37720 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    2946وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / رحلت داخليه

28 - ناصر محمود فرج على تاجر فرد سبق قيده برقم  26857 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع    2333

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ مقاولت عمومية

29 - محمد كمال محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36466 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    5790

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية

30 - مرفت جمال عبدالفتاح سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  37804 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

3265وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ بيع دواجن مجمدة

31 - حسانى محمود موسى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28442 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع    501

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اعمال خرسانه

32 - رشا جمال محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  33192 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع    1775

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تسويق عقارى

33 - كرم عبدالحميد عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37882 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

3582وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / سوبر ماركت

34 - محمود احمد امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24257 قيد فى 12-04-2016 برقم ايداع    1471وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مكتب رحلت ونقل عمال بالداخل

35 - رضا عبدالصبور محمد سالم الصفتى تاجر فرد سبق قيده برقم  30270 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع    

5303وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عامه وصيانه وتشغيل 

منشأت لدى الغير
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36 - وليد عطا محمود عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  31726 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع    

3328وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط /  توريدات عموميه ) فيماعدا 

الكمبيوتر ومستلزماته(

37 - محمد على منصور سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  35008 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    1300

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته

38 - هلل السيد ابراهيم الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  22891 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع    

2771وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اعمال البرمجه والشبكات الداخليه والستشارات 

والتعاون فى مجال المعلومات والتصالت )فيما عدا المن والحراسه والكاميرات السلكيه وتوريد العماله بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه رقم - 331- لعام 2021 (

39 - شيماء سراج الدين احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  23419 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع    

3903وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ تصنيع ملبس جاهزه لدى الغير

40 - حاتم عبدالعزيز عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28814 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع    

1509وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عموميه

41 - احمد رمضان محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  30636 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع    53

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقتصار النشاط على التوريدات العموميه فقط وحذف باقى 

النشطه

42 - وائل جاد زكى محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  33425 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    

2456وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه ومقاولت عامه

43 - ايهاب حسين محمد فهمى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  37686 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

2826وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تسويق عقارى وخدمات اوناش 

طوارىء

44 - سمير على محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  37776 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    3159وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجارة السيارات وتجارة الزيوت

45 - محمد وصفى محمد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  21124 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    

2767وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع وتوزيع المواد الغذائيه

46 - رمضان صابر على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  35088 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    1603

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة قطع غيار الجهزه المنزليه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32534 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2019  برقم ايداع 5,621.000 الى : اصبحت السمه/ مركز خدمة العجايبي

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27179 وتم ايداعه بتاريخ   

20-10-2021  برقم ايداع 5,778.000 الى : اصبحت السمة/ عالم الدش

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27179 وتم ايداعه بتاريخ   

27-07-2017  برقم ايداع 3,229.000 الى : اصبحت السمة/ M.H لجلفنة وطلء المعادن

4 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32025 وتم ايداعه بتاريخ   

01-10-2019  برقم ايداع 4,144.000 الى : اصبحت السمة/ بيبي مبسوط

5 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28519 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2018  برقم ايداع 709.000 الى : اصبحت السمة/ اكاديمية روكيت سبورت للتسويق الرياضى 

للعبين

6 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33237 وتم ايداعه بتاريخ   

10-06-2020  برقم ايداع 1,945.000 الى : اصبحت السمه / مكان للتسويق العقارى

7 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25965 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2017  برقم ايداع 533.000 الى : اصبحت السمه/ اركانا للتسويق العقارى

8 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30516 وتم ايداعه بتاريخ   

N.Smart   17-12-2018  برقم ايداع 5,981.000 الى : اصبحت السمه / نيو سمارت اى.اس.سي.جي

I.S.C.G

9 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11620 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2010  برقم ايداع 313.000 الى : اصبحت/ مؤسسة معروف لصيانة السيارات

10 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36612 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2021  برقم ايداع 6,296.000 الى : حذف السمة التجارية

11 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32938 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2020  برقم ايداع 949.000 الى : اصبحت السمه/ وكالة ميديا كينج

12 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37813 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2022  برقم ايداع 3,320.000 الى : ايمن بخيت حنا عطيه

13 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37813 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2022  برقم ايداع 3,320.000 الى : الخواجه للمفروشات

14 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31360 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2019  برقم ايداع 2,194.000 الى : اصبحت السمه التجاريه /  مؤسسة ار ام للمقاولت

15 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36306 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2021  برقم ايداع 5,295.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / الماسه لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائيه

16 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37686 وتم ايداعه 

prime.Homes بتاريخ   14-04-2022  برقم ايداع 2,826.000 الى : اصبحت السمه/ برايم هومز

17 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37824 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 3,366.000 الى : ل يوجد

18 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37824 وتم ايداعه بتاريخ   

17-05-2022  برقم ايداع 3,366.000 الى : صهيب سيد صاوي احمد بدران

19 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20019 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2014  برقم ايداع 488.000 الى : اضافة السمة التجارية ليصبح/ مؤسسة العماد لصناعة 

اللومنيوم
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20 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25249 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-10-2016  برقم ايداع 4,288.000 الى : اصبحت السمة فالكون مقاولت عمومية وتوريدات 

هندسية

21 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37882 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 3,582.000 الى : كرم عبدالحميد عبدالحليم محمد

22 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37883 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 3,592.000 الى : مجدي محمد محمد رضوان

23 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37883 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 3,592.000 الى : الدم

24 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37888 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 3,622.000 الى : احمد خلف عبدالباري

25 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37888 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 3,622.000 الى : الفهد استيل للستيراد

26 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32340 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2019  برقم ايداع 5,047.000 الى : اصبحت السمه الساقيه هوم تك لصناعة قطع غيار 

الجهزه المنزليه

27 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37686 وتم ايداعه 

luxurion بتاريخ   14-04-2022  برقم ايداع 2,826.000 الى : اصبحت السمه لكجوريان

28 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37776 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 3,159.000 الى : اصبحت السمه مؤسسة اوتوبايلوت

29 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21124 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-09-2014  برقم ايداع 2,767.000 الى : اصبحت السمه التجاريه  الوصفى للمواد الغذائيه

30 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37485 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2022  برقم ايداع 1,975.000 الى : اصبحت السمه التجاريه  المؤسسه المصريه للتوريدات 

العموميه والمقاولت العامه
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الشخاص

1 - خالد سمير علي محمد حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   37776 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-08 

برقم ايداع    3159تم التأشير فى تاريخ   08-05-2022   بــ  **اضافة وكيل مفوض الستاذ/ خالد سمير علي 

محمد حسن

2 - ايمن بخيت حنا عطيه  مدير فرع المقيد برقم قيد   37813 وتم ايداعه بتاريخ  16-05-2022 برقم ايداع    

3320تم التأشير فى تاريخ   16-05-2022   بــ  

3 - صهيب سيد صاوى احمد بدران  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   37824 وتم ايداعه بتاريخ  

17-05-2022 برقم ايداع    3366تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

4 - محمد ابراهيم السيد محمد خليل  مدير فرع المقيد برقم قيد   37825 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-17 

برقم ايداع    3368تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

5 -  كرم عبدالحميد عبدالحليم محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   37882 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2022 برقم ايداع    3582تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

6 - مجدى محمد محمد رضوان  مدير فرع المقيد برقم قيد   37883 وتم ايداعه بتاريخ  25-05-2022 برقم 

ايداع    3592تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

7 - احمد خلف عبدالبارى حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   37888 وتم ايداعه بتاريخ  25-05-2022 برقم 

ايداع    3622تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - فهد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15689 قيدت فى 18-08-2011 برقم ايداع   4182 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

2 - مصطفى حسن عبدربه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    20249 قيدت فى 03-04-2014 برقم ايداع   

936 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

3 - حازم السيد فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9828 قيدت فى 19-05-2008 برقم ايداع   541 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

4 - حازم السيد فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    33568 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع   2888 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الفرع للغاء الفرع

5 - الحازم للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    33568 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع   2888 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الفرع للغاء الفرع

6 - حسنى عوض حسنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    32208 قيدت فى 30-10-2019 برقم ايداع   

4675 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

7 - ادهم عادل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    33088 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع   1408 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه
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رأس المال

1 - اصبح اسم الشركه /حنان انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     13495 قيدت فى 29-09-2010 برقم 

ايداع    1371وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

2 - اصبح السم التجارى  شفيق محمد شفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6392 قيدت فى 2004-09-13 

برقم ايداع    1432وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - عمرو محمد نبيل عبدالظاهر ابوالسعود وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     17949 قيدت فى 

26-11-2012 برقم ايداع    3012وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

4 - اصبح اسم الشركة مجدى محمد احمد مغازى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5953 قيدت فى 

03-05-2004 برقم ايداع    583وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

5 - هانى حسنى مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23029 قيدت فى 15-09-2015 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

6 - هانى حسنى مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23029 قيدت فى 15-09-2015 برقم ايداع    

3042وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

7 - اصبح اسم الشركه  محمد شاهين وعماد حمدى شركة سبق قيدها برقم     35706 قيدت فى 2021-06-29 

برقم ايداع    3542وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

8 - الشركة المصرية للتجارة والتوريدات ايجى تراس )اسامة عبدالفتاح وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     75 

قيدت فى 12-11-1994 برقم ايداع    104وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

4,000,000.000

9 - اصبح السم التجارى للشركه رامى جمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5546 قيدت فى 2003-11-03 

برقم ايداع    1347وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

10 - اصبح اسم الشركه / مصطفى منير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29132 قيدت فى 2018-05-06 

برقم ايداع    2358وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000
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العناوين

HC Brokerage )1 - اصبح اسم الشركة اتش سى لتداول الوراق المالية والسندات )شركة مساهمة مصرية

S.A.E( ( شركة سبق قيدها برقم     12883 قيدت فى 07-07-2010 برقم ايداع    2267وفى تاريخ  

08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح مقر الشركة الدور الخامس بالمبنى رقم 34 و 

36 ش جزيرة العرب - المهندسين - العجوزة ويجوز لمجلس الدارة ان ينشىء لها فروعا داخل جمهورية مصر 

العربية بعد الحصول على التراخيص اللزمة

2 - اصبح اسم الشركه /حنان انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     13495 قيدت فى 29-09-2010 برقم 

ايداع    1371وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ امتداد 

المنطقة الصناعية الثالثة مصنع رقم 601 وتحويله لمقر رئيسي

3 - اصبح اسم الشركه /حنان انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     13495 قيدت فى 29-09-2010 برقم 

ايداع    1371وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان المقر 

الرئيسي/ امتداد المنطقة الصناعية الثالثة مصنع رقم 601

4 - اصبح اسم الشركه/ محمد حمدى محمد محمد زايد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     19889 قيدت فى 

28-01-2014 برقم ايداع    257وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ 14 شارع القاهر متفرع من شارع نصر الثورة

5 - عبدالرحمن سعداوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19650 قيدت فى 15-12-2013 برقم ايداع    

3513وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ رقم13 بالدور 

الرضي مرتفع مبنى g بالمركز التجارى ميك ماك المقام على القطعه أ/68/3 المحور المركزى

6 - شركة صندوق استثمار المصريين للستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم     24762 قيدت فى 

18-07-2016 برقم ايداع    2686وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ المبنى رقم B 2210 - القرية الذكية

7 - اصبح اسم الشركة  جمال عبدالصمد على وشريكته شركة سبق قيدها برقم     23100 قيدت فى 

04-10-2015 برقم ايداع    3195وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ 3 تعاونيات 6 اكتوبر -مشروع 164 ع - شقه )ب( ع3 يمين المدخل

8 - اصبح السم التجارى  شفيق محمد شفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6392 قيدت فى 2004-09-13 

برقم ايداع    1432وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقه رقم 1 بالعقار 

رقم ق/83 الدفاع الوطنى المستثمرين الجنوبيين

9 - اصبح اسم الشركه/ نادر خالد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31031 قيدت فى 11-03-2019 برقم 

ايداع    1197وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/ 

طريق مصراسكندريه الزراعي محطة شبرا بجوار كلية الزراعه الدورالثاني

10 - محمد صلح ابراهيم بدوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28864 قيدت فى 25-03-2018 برقم 

ايداع    1634وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 

ناهيا البلد مدينة ناهيا

11 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركة اودن كابيتال جروب للستثمارات الماليه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

31959 قيدت فى 23-09-2019 برقم ايداع    3989وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة المبنى رقم B 2210 القرية الذكية
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12 - محمد محمد سيد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22950 قيدت فى 01-09-2015 برقم ايداع    

2889وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان مركز الشركة/ القطعة 

رقم 148 بعد الضم المنطقة الصناعية مخازن الشباب

13 - طارق عواد عبدالجواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24182 قيدت فى 28-03-2016 برقم ايداع    

1258وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان / محل 

رقم4 عقار 39 شارع  سوريا -رشدى

14 - طارق عواد عبدالجواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24182 قيدت فى 28-03-2016 برقم ايداع    

1258وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان محل رقم 

1 بالعقار رقم 291 طريق الحرية سبورتنج بسمة تجارية فرست جروب للتجارة

15 - ابوشادى ابواليزيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28728 قيدت فى 06-03-2018 برقم ايداع    

1291وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الدور الول رقم 

130 برج 5 سيتى ستار مول المحور المركزى

16 - عبد الحليم صبرى عبد الحليم احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19591 قيدت فى 2013-12-05 

برقم ايداع    3956وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / قطعه  

4/221 المنطقه الصناعيه الثانيه

17 - عبد الحليم صبرى عبد الحليم احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19591 قيدت فى 2013-12-05 

برقم ايداع    3956وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان 

قطعة 4/221 المنطقة الصناعية الثانية

18 - حازم السيد فرج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9828 قيدت فى 19-05-2008 برقم ايداع    541

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ المنطقة الصناعية 

الرابعة منطقة بدر ص ق 47

19 - شركة صندوق استثمار اموال صناديق التامين ) معاشى ( شركة سبق قيدها برقم     27406 قيدت فى 

27-08-2017 برقم ايداع    3878وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تغييرعنوان المقر الرئيسى للشركه ليصبح / المبنى التجارى رقم 13 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا بمدينة الشيخ 

زايد -الجيزه -المجاورة الولى الحى الثانى

20 - حازم السيد فرج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33568 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع    

2888وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي/ التوسعات 

الشمالية مجمع ) سي.بي سي( الصناعي قطعه 112 والغاؤه كفرع

21 - الحازم للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     33568 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع    2888وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الرئيسي/ التوسعات الشمالية 

مجمع ) سي.بي سي( الصناعي قطعه 112 والغاؤه كفرع

22 - عبدالجواد خليفه وياسر عبدالحميد شركة سبق قيدها برقم     35284 قيدت فى 12-04-2021 برقم ايداع    

2221وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / شقه رقم 3 فيل 89 

مج 4 ح 7 الشيخ زايد

23 - اصبح اسم الشركه/صلح فتحى مرسى على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16587 قيدت فى 

04-03-2012 برقم ايداع    560وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان/ قطعه24 مخازن كبيره -بمنطقة المخازن - 24

24 - اصبح اسم الشركه/صلح فتحى مرسى على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16587 قيدت فى 

04-03-2012 برقم ايداع    560وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان/ ق62 منطقة المخازن المنطقه الصناعيه
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25 - هشام ابراهيم محمد صقر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     19813 قيدت فى 14-01-2014 برقم ايداع    

111وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الوحده رقم 9 -الدور 

الخامس - برج رقم 7 -القطعه رقم )3-49( -الحى العاشر -المحور المركزى

26 - اصبح  ولء حامد عبدالظاهر محمد منصور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     26343 قيدت فى 

12-03-2017 برقم ايداع    2031وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح العنوان / القاهره الجديده -15 الحى الرابع فيلت المجاوره الثانيه -وبذلك تم الغاء القيد من سجلتنا لنقل 

مقرالشركه لمحافظه القاهره
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النشاط

1 - شركة كومرشال موتورز لتجهيز السيارات ) محمد عبدالوهاب يحيى على وشركاه ( شركة توصية بسيطة 

شركة سبق قيدها برقم     378 قيدت فى 05-10-1995 برقم ايداع    362 وفى تاريخ  08-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه/ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و  تجهيز الجزاء والمشغولت الخاصه 

بصناعة السيارات تصنيع وتجميع شبابيك اللومنيوم وشبابيك الفى بى سي  تجارة الجمله والتجزئه  انشطه خارج 

ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وكذا احكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه (

2 - اصبح اسم الشركه /حنان انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     13495 قيدت فى 29-09-2010 برقم 

ايداع    1371 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  بتاريخ 2020/5/2  وذلك بناء على عقد 

التعديل رقم 882  . اصبح النشاط/ تصنيع وتجميع لمبات الليد وتطبيقات الطاقة الشمسية

3 - اصبح اسم الشركة  جمال عبدالصمد على وشريكته شركة سبق قيدها برقم     23100 قيدت فى 

04-10-2015 برقم ايداع    3195 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ توريد 

قطع غيار مستلزمات المصانع وتوريد مواد غذائيه

4 - اصبح اسم الشركه  د/ محمد رشدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19975 قيدت فى 2014-02-12 

برقم ايداع    417 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ التصنيع لدى الغير للدويه 

والمكملت الغذائيه والمستحضرات والمستلزمات والعشاب الطبيه ومستحضرات التجميل وتوزيعها وتصنيع لدى 

الغير للدويه البيطريه والتوكيلت التجاريه

5 - عبدالحميد عفيفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     213 قيدت فى 15-05-1995 برقم ايداع    132 وفى 

تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صيانة اجهزة التكييف المنفصلة والمركزية وغرف التبريد 

والتجميد واعمال انذار الحريق.

6 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركة اودن كابيتال جروب للستثمارات الماليه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

31959 قيدت فى 23-09-2019 برقم ايداع    3989 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل النشاط ليصبح/ 1( الشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر اوراقا ماليه او فى زيادة رؤؤس اموالها. 2 ( 

الترويج وتغطية الكتتاب فى الوراق المالية. بمراعاة حكم المادة رقم 33 من القانون رقم 95 لسنة 1992 وحكم 

المادة رقم 127 من لئحته التنفيذية. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

شركات الموال التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها بمصر او فى الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج فى الشركات او تلحقها بها وذلك طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولئحته التنفيذية فى 

اطار موافقة الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.

7 - محمد عاكف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     32517 قيدت فى 22-12-2019 برقم ايداع    5580 وفى 

تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/  تجهيز وتاجير المنشات التجاريه 

والداريه واراضي الفضاء واقامة حفلت موسيقيه وغنائيه وعرض منوعات موسيقيه وغنائيه واقامة وتنظيم 

المعارض وانشاء وادارة وتشغيل وتملك الملعب الرياضية والنشطة الرياضية والكاديميات الرياضية واكاديميات 

تعليم السباحة والكافيهات والمطاعم والنشطة الخدمية والترفيهية والمولت والسواق والوحدات الدارية والطبية 

والمحلت التجارية والمماشى السياحية وذلك بجميع انحاء الجمهورية ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

اوتشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة اوتشتريها اوتلحقها(  موافقه 

امنيه رقم 297 لعام 2021
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8 - ابراهيم عصام حموده وشريكه شركة سبق قيدها برقم     37144 قيدت فى 31-01-2022 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / توريد معدات المصانع وتوكيلت 

تجاريه وتوريدات اجهزه ومعدات طبيه ومكملت غذائيه ومهمات

9 - هانى حسنى مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23029 قيدت فى 15-09-2015 برقم ايداع    

3042 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تجميع الجهزة المنزلية وتصنيع 

وتجميع مبردات المياه وتصنيع وتجميع المبردات الصحراوية

10 - هانى حسنى مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23029 قيدت فى 15-09-2015 برقم ايداع    

3042 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تجميع الجهزة المنزلية وتصنيع 

وتجميع مبردات المياه وتصنيع وتجميع المبردات الصحراوية

11 - محمد فهيم احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     15119 قيدت فى 14-04-2011 برقم ايداع    

3181 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ استثمار واستصلح الراضى 

الزراعية

12 - اصبح اسم الشركه  محمد شاهين وعماد حمدى شركة سبق قيدها برقم     35706 قيدت فى 2021-06-29 

برقم ايداع    3542 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تجارة الكمبيوتر 

ومستلزماته فيما عدا النترنت )و بعد الحصول على التراخيص اللزمه( موافقه امنيه رقم 332 لعام 2021

13 - اصبح اسم الشركه  محمد ابراهيم وشركائه شركة سبق قيدها برقم     30501 قيدت فى 2018-12-16 

برقم ايداع    5954 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تصنيع الملبس - 

توريد وتوزيع اكسسوارات الملبس - التصدير

14 - الشركة المصرية للتجارة والتوريدات ايجى تراس )اسامة عبدالفتاح وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     75 

قيدت فى 12-11-1994 برقم ايداع    104 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط 

/ مكتب استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وتوريدات عمومية وتجارة السيارات

15 - اصبح السم التجارى للشركه رامى جمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5546 قيدت فى 

03-11-2003 برقم ايداع    1347 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح 

/ العمال الكهروميكانيكية والستيراد والتصدير

16 - محمد صلح الدين محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33364 قيدت فى 01-07-2020 برقم ايداع    

2315 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ المقاولت والتشطيبات والستشارات 

الهندسيه

17 - اصبح اسم الشركه احمد عبدالعزيز محمد عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19010 قيدت فى 

24-06-2013 برقم ايداع    1800 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ 

توريدات عموميه للمصالح الحكوميه والخاصه

18 - شوكت احمد عبدالله احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     35052 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    

1453 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / معرض بيع مخبوزات وحلويات
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الكيان القانونى

1 - شركة كومرشال موتورز لتجهيز السيارات ) محمد عبدالوهاب يحيى على وشركاه ( شركة توصية بسيطة 

شركة سبق قيدها برقم     378 قيدت فى 05-10-1995 برقم ايداع    362 وفى تاريخ  08-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

2 - اصبح اسم الشركه/ نادر خالد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31031 قيدت فى 11-03-2019 برقم 

ايداع    1197 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - اصبح اسم الشركه/ ناديه معبد قاسم وشركائها شركة سبق قيدها برقم     1180 قيدت فى 1997-05-24 

برقم ايداع    407 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - اصبح  ولء حامد عبدالظاهر محمد منصور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     26343 قيدت فى 

12-03-2017 برقم ايداع    2031 وفى تاريخ  31-05-2022    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  , 13495   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-09-2010 برقم ايداع    1371 الى   اصبح اسم الشركه /حنان انور وشريكها

2 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31031   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-03-2019 برقم ايداع    1197 الى   اصبح اسم الشركه/ نادر خالد وشركاه

3 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1180   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-1997 برقم ايداع    407 الى   اصبح اسم الشركه/ ناديه معبد قاسم وشركائها

4 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19975   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2014 برقم ايداع    417 الى   اصبح اسم الشركه  د/ محمد رشدى وشركاه

5 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 37840   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3436 الى   الياس ابراهيم الياس وشريكه

6 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 37840   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    3436 الى   نيو ستار

7 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29163   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-2018 برقم ايداع    2436 الى   اصبح اسم الشركة رافت عبدالتواب طه وشريكه.

8 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35706   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-06-2021 برقم ايداع    3542 الى   اصبح اسم الشركه  محمد شاهين وعماد حمدى

9 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30501   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-12-2018 برقم ايداع    5954 الى   اصبح اسم الشركه  محمد ابراهيم وشركائه

10 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31850   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-09-2019 برقم ايداع    3673 الى   اصبح اسم الشركه احمد محمد احمد عبدا ومحمد 

فاروق عبدالفضيل على وشريكهم

11 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19010   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-06-2013 برقم ايداع    1800 الى   اصبح اسم الشركه احمد عبدالعزيز محمد عبدا وشريكه

12 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32369   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2019 برقم ايداع    5153 الى   اصبح اسم الشركه محمد خميس عويس مصطفى 

وشركاه

13 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26343   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-03-2017 برقم ايداع    2031 الى   اصبح  ولء حامد عبدالظاهر محمد منصور وشريكها
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الشخاص

1 - ابراهيم عبدالفتاح احمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16901   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2012 برقم ايداع   1194 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2012  بــ :  **تم حل الشركة  بناء على 

الحكم الصادر فى 2021/1/31 وتعيين المصفى القضائى/ هشام احمد سيد محمد مصطفى للقيام بامور التصفية 

وتحديد حقوق الخصوم والشركاء

2 - حمدى عثمان عبدالناصر عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17209   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2012 برقم ايداع   1774 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2012  بــ :  انضمام الشريك )حمدى عثمان 

عبدالناصر عثمان( و اصبح حق الدالرة والتوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين

3 - محمد عبدالوهاب يحيى على غريب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    378   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1995 برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  ** محمد عبد الوهاب يحيى على 

رئيس مجلس اداره -نورهان عبدالوهاب يحيى على عضو منتدب -احمد عبدالوهاب يحيى على عضو -**يمثل 

رئيس مجلس الداره الشركه امام القضاء يملك حق الداره والتوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين

4 - احمد عبدالوهاب يحي على ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    378   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1995 برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  

5 - نورهان عبد الوهاب يحيى على

غريب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    378   وتم ايداعه بتاريخ    05-10-1995 برقم ايداع   362 تم 

التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  

6 - محمد عبدالوهاب يحيى على غريب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    378   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1995 برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  **بموجب محضر مجلس اداره 

منعقد بتاريخ 2022/05/10 ومعتمده من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ 2022/05/12 تم التى/ الموالفقه على 

منح حق التوقيع عن الشركه للسيد / محمد عبدالوهاب يحى على رئيس مجلس الداره والسيده / نورهان 

عبدالوهاب يحى على عضو مجلس الداره منتدب فى التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين عن كافة اعمال 

الشركه وادارتها وكذا الحق فى شراء الصول الثابته وكذا التوقيع نيابة عن الشركه امام كافة الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع امام كافة البنوك على 

فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وجميع المستندات المتعلقه بتلك الحسابات وكذلك التوقيع على العقود التجاريه 

والصناعيه والتوكيلت التجاريه وفى تعيين وعزل العاملين وتحديد المرتبات والجور والمكافات وابرام جميع 

العقود والصفقات بالنقد والجل له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والصول الثابته 

وتمثيل الشركه امام كافة الجهات المانحه الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر

7 - رشا خليل على خليل ابراهيم هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25152   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2016 برقم ايداع   4086 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2016  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه فى 2022/03/22 والمصدق عليه بتاريخ 2022/04/27 من الهيئه العامه للرقابه الماليه تم التى 

:_ تعيين السيده/ رشا خليل على خليل ابراهيم هيكل عضو مجلس اداره - غير تنفيذى -مستقل
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8 - خالد عباس عرفان سبع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25656   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   5178 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  ** مجلس الداره وفقا للتالى :- 

أ/ السيد المهندس / عمرو محمد فوزى المرصفاوى- رئيسا لمجلس الداره غير تنفيذي السيد الستاذ/ عبدالرحيم 

عمرو محمد فوزى - نائبا لرئيس مجلس الداره غير تنفيذى  السيد الستاذ / رامى عبدا محمود يوسف -عضو 

مجلس اداره غير تنفيذى السيد الستاذ/ محمد احمد ابراهيم الدسوقى- عضو مجلس اداره غير تنفيذى السيده 

الستاذه / غاده عمرو محمد فوزى - عضو مجلس اداره غير تنفيذى السيده الدكتوره / اميره عمرو محمد فوزى - 

عضوا منتدبا تنفيذيا  السيد الدكتور / ايهاب يسرى كامل شلبى - عضو مجلس اداره غير تنفيذى مستقل  السيد 

الستاذ/ خالد عباس سبع - عضو مجلس اداره غير تنفيذى مستقل   على ان يكون بدل مصروفات انتقال وحضور 

اجتماعات مجلس الداره بمبلغ 5000 جنيه عن كل جلسه خالصه الضرائب  ب- يقوم مجلس الداره بتشكيل 

اللجان المنبثقه منه خاصة لجنة المراجعه بحد ادنى ثلث اعضاء فى اول اجتماع لمجلس الداره على ان تحدد  

بدلت اللجان التابعه بشكل عام كبدلت مصروفات انتقال وحضور اجتماعات مجلس الداره بمبلغ 5000 جنيه 

عن حضور كل لجنه مع مراعاة قواعد الحكومه فى هذا الشان

9 - محمد احمد ابراهيم الدسوقى القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25656   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   5178 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

10 - اميره عمرو محمد فوزى المرصفاوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25656   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   5178 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

11 - غاده عمرومحمد فوزي المرصفاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25656   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   5178 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

12 - ايهاب يسري كامل شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25656   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   5178 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

53 - محمد سعد محمد عبدا  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    19010   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2013 برقم ايداع   1800 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  **خروج الشريك / محمد سعد 

محمد عبدا واستلمه كافة حقوقه

13 - فاطمه ابراهيم محمود لطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25901   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   383 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  **بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقد فى 2022/03/30 والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ 2022/05/23 يؤشر 

بالتي : تعيين شركة هيرمس لدارة المحافظ الماليه وصناديق الستثمار )الشركه الدامجه( بدل من شركه 

هيرميس لدارة صناديق الستثمار )الشركه المندمجه (| فى عضويه مجلس الداره وبذلك يصبح تشكيل مجلس 

الداره على النحو التالى 1-الستاذه/ فاطمه  ابراهيم محمود لطفى -رئيس مجلس الداره غيرتنفيذى 2-الستاذ/ 

وليد محمود عبدالمنعم حسونه -عضو منتدب ممثل عن شركة هيرميس للوساطه فى الوراق الماليه 3-الستاذ/ 

كريم على عوض صالح سلمه -عضو مجلس ادارة غير تنفيذى ممثل عن شركة المجموعه الماليه هيرميس 

القابضه 4- الستاذ/ محمد خالد محمد عبدالخبير عضو مجلس اداره غير تنفيذى ممثل عن شركه هيرميس لدارة 

المحافظ الماليه وصناديق الستثمار 5- الستاذ / شهاب الدين عبدا مزريان -عضو مجلس اداره مستقل 6-

الستاذ/ محمد امين الحسينى سيد النواوى -عضو مجلس اداره مستقل 7- الستاذ/ هانى يوسف محمد المسيرى -

عضو مجلس اداره مستقل 8-الستاذ/ محمد عادل السيد توفيق البلتاجى -عضو مجلس اداره مستقل

14 - السيد طلل توفيق محمد سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27406   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2017 برقم ايداع   3878 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2017  بــ :  **بموجب اجتماع الجمعية العامة 

العادية المنعقدة فى 2022/3/29 والمصدق عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/5/9 تمت 

الموافقة على تجديد الثقة فى مجلس الدارة الحالى.

15 - عبدالعال على عبدالعال محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28047   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2017 برقم ايداع   4630 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  **تعديل الداره والتوقيع موكله 

لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وضمن 

اغراضها وبعنوانها وتصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او القتراض من البنوك المصريه 

او الجنبيه
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16 - محمد صلح ابراهيم بدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28864   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   1634 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  اضافه للداره والتوقيع يحق 

للشريكان المتضامنان التوقيع على عقود الرهن والقروض باسم الشركه

17 - مجدى محمد احمد مغاذى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5953   وتم ايداعه بتاريخ    2004-05-03 

برقم ايداع   583 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2019  بــ :  **اصبح حق الدارة والتوقيع للشريك المتضامن 

منفردا وله حق التوقيع على التعهدات والتعاملت التى تمس اصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى 

اصلى اوتبع وله حق القتراض والرهن والحصول على قروض اوالتعامل مع البنوك وله كافة السلطات لتحقيق 

غرض الشركة.

18 - هانزاده محسن محمود لطيف نسيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32527   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2019 برقم ايداع   5607 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2019  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن شركة 

هيرميس للوساطة فى الوراق المالية**بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد فى 2022/3/24 

والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/5/18 يؤشر بالتى: اعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح 

تشكيل المجلس على النحو التالى: 1- الستاذة/ هانزاده محسن محمود لطيف نسيم رئيس مجلس الدارة غير 

تنفيذى ممثل عن شركة هيرميس للوساطة فى الوراق المالية**2- الستاذة/ مى ايهاب ابراهيم حمدى -عضو 

منتدب ممثل عن شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة**3- الستاذ/ ماجد مصطفى كامل محمد العزب 

العيوطى - عضو مجلس الدارة غير تنفيذى ممثل عن شركة هيرميس لدارة المحافظ المالية وصناديق 

الستثمار**4- الستاذ/ السيد عبدالودود حنفى محمود - عضو مجلس الدارة مستقل**5- الستاذ/ حسام يوسف 

محمود حسن - عضو مجلس الدارة مستقل.

19 - ممدوح على حسن عبداتلقادر  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    33364   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   2315 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  **خروج الشريك/ ممدوح على 

حسن عبدالقادر واستلمه كافة حقوقه

20 - عبدا اسماعيل عبدا عبدالمطلب  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    33364   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   2315 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  **خروج الشريك / عبدا 

اسماعيل عبدا عبدالمطلب واستلمه كافة حقوقه

21 - عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد زين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33364   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   2315 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  **تعديل الداره والتوقيع عن 

الشركه  لتصبح / للشركاء المتبقيين جميعا مجتمعين او منفردين .

22 - علء الدين لطفى حسينى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1988   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-25 

برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  **تعديل حق الدارة والتوقيع والبيع لممتلكات 

الشركة للنفس اوللغير من حق الطرفين المتضامنين علء الدين لطفى  واشرف محمود محمد حسين

23 - هادية عمر مصطفى الحجار  تاجر-كامل الهلية   المقيد برقم قيد    629   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1988 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  **تعديل صفة الشريكه/ هاديه 

عمر مصطفى الحجار من موصية الى متضامنة **اضافة لحق الدارة والتوقيع / للشريكة هاديه عمر مصطفى 

الحجار الحق فى ادارة الشركة مع الشريك المتضامن الخر/ عمر مصطفى احمد الحجار والتوقيع لكل منهما 

منفردا عن الشركة ولهما منفردين كافة الصلحيات المبينة بعقد تاسيس الشركة وتعديلته والسجل التجارى.

24 - وهبه نور ا محمود ابو خضر  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    629   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-1988 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  **تعيين السيد/ وهبه نور ا 

محمود ابو خضر مديرا للشركة.

25 - ابراهيم عبدالرحمن غباشى ابراهيم ابو لبده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35128   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2021 برقم ايداع   1731 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  ** اصبح حق الداره 

والتوقيع / للشريكان عبدالرحمن غباشي ابراهيم ابو لبده و ابراهيم عبدالرحمن غباشى ابراهيم  حق الداره 

والتوقيع مجتمعين او منفردين والتعامل مع جميع انواع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات 

مجتمعين او منفردين والتوقيع على الشيكات وعلى عقود الشركه مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك اوسع 

السلطات لتحقيق اهداف الشركه والتعامل مع جميع انواع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه مجتمعين او منفردين
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26 - سامح احمد سيد على خضير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12883   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2010 برقم ايداع   2267 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  **بموجب محضر اجتماع 

الجمعية العامة الغير العادية المؤرخ فى 2022/2/22 وافق اعضاء الجمعية باجماع الحضور بعد المناقشة على 

تعديل نص المادة )4( من النظام الساسي للشركة والخاص بنقل مقر المركز الرئيسي للشركة

27 - اسماعيل مصطفى اسماعيل سرهنك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35859   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   4004 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  **بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة بتاريخ 2022/4/14 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/5/9 تم التاشير بالتى: حق 

التوقيع عن الشركة موكول للسيد/ هيمانشو بهانوار لل شير مالى عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ اسماعيل 

مصطفى اسماعيل سرهنك عضو مجلس الدارة مجتمعين اومنفردين ولمجلس الدارة تحديد المور التى تعرض 

عليهم للموافقة.

28 - مروان حسن البنا حسين السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    35930   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   4200 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  **حق الدارة والتوقيع ليصبح/ 

يقوم بادارة الشركة والتوقيع السيد/ مروان حسن البنا حسين السيد منفردا وله حق التوقيع فى كافة معاملت 

الشركة وتعهداتها وله الحق فى تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين اومجتمعين وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك على الشيكات وفتح الحسابات واصدار 

خطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقارى وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله الحق فى ابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر.

29 - يحى محمود سيد عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12948   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2010 برقم ايداع   2372 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  **تنفيذى ممثل عن شركة 

EFG HERMES REGIONAL INVESTMENT LTD **بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة 

العادية المنعقد فى 2022/3/24 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ بتاريخ 2022/5/2018 يؤشر 

بالتى: اعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالى: 1- الستاذة/ هانزاده محسن محمود 

 ** EFG HERMES ADVISORT INC لطيف نسيم - رئيس مجلس الدارة غير تنفيذى ممثل عن شركة

EFG HERMES FINANCIAL  الستاذ/ ولء حازم احمد يسن - عضو منتدب ممثل عن شركة

MANAGEMENT **- الستاذ/ يحى محمود سيد عبداللطيف عضو مجلس الدارة تنفيذى ممثل عن شركة 

EFG HERMES REGIONAL INVESTMENT LTD **- الستاذ/ احمد حسن ثابت عبدالحليم - 

 EFG HERMES REGIONAL INVESTMENT LTD عضو مجلس الدارة تنفيذى ممثل عن شركة

EFG HERMES  الستاذة/ مها نبيل ماهر احمد عيد عضو مجلس الدارة غير تنفيذى ممثل عن شركة -**

FINANCIAL MANAGEMENT **- الستاذ/ السيد عبدالودود حنفى محمود - عضو مجلس الدارة 

مستقل**- الستاذ/ حسام يوسف محمود حسن - عضو مجلس الدارة مستقل.

30 - هانزاده محسن محمود لطيف نسيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12948   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2010 برقم ايداع   2372 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  *غير تنفيذى ممثل عن شركة 

EFG HERMES ADVISORT INC

31 - محمد عوض محمد الضوى  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    29132   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   2358 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  **خروج الشريك / محمد عوض 

محمد الضوى واستلمه كافة حقوقه

32 - سميرعبد ا بيومى هلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    37144   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   745 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  ** اصبح حق الداره والتوقيع 

للشريكين مجتمعين فقط
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33 - احمد ايمن رياض ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21277   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   3150 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  **بموجب اجتماع الجمعيه العامه 

العاديه المنعقده بتاريخ 2022/4/25 المعتمد بتاريخ 2022/05/12 تم التي : اضافة صلحيات توقيع التيه 

للسيد / احمد ايمن رياض ناصر منفردا أ- التوقيع لدى البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكيه والتوقيع على الشيكات 

وتظهيرها واجراء التحويلت وايداع وسحب وصرف المبالغ الماليه والشيكات واصدار الضمانات المصرفيه 

وخطابات الضمان ودفع اي مبالغ ماليه وابرام كافة الصفقات والتصرفات باسم ولحساب الشركه , والقتراض 

وابرام عقود القروض والتسهيلت الئتمانيه او ترتيب اي ديون على الشركه تجاه البنوك او الغير باسم الشركه 

ب- بيع وشراء الراضى والعقارات والمصانع باسم الشركه ج- تأسيس الشركات او الستثمار فى السهم 

والسندات باسم الشركه د- وله الحق فى توكيل او انابة او تفويض الغير فيما يتعلق بالسلطات والصلحيات 

المذكوره اعله

34 - خالد بديع سالم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13495   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-29 

برقم ايداع   1371 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

35 - حنان انور عبد الخالق محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13495   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2010 برقم ايداع   1371 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  **حق الدارة والتوقيع للشريكة/ 

حنان انور عبدالخالق محمد منفردة ويجوز لها التعامل فى كافة التعاملت من انشاء الحسابات والسحب واليداع 

والرهن والقروض وكافة العمليات البنكية.

36 - عظيمه خالد حسين مصطفى  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    31031   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  **خروج الشريكه / عظيمه خالد 

حسين مصطفى واستلمها كافة حقوقها

37 - تقى محمد عبدالمؤمن على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31031   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

38 - منه محمد عبدالمؤمن على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31031   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ** للشركاء  المتضامنين حق 

الداره والتوقيع امام الجهات الحكوميه وغيرها والتعامل امام البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات 

والحصول على تسهيلت ائتمانيه والرهن وبيع وشراء السيارات والتعامل مع المرور فيما يخص التجديد ونقل 

الملكيه وشهادات البيانات والمخالفات وجميع مايخص السيارات والتوقيع على عقود اليجار المقرات والسيارات 

مجتمعين او منفردين اما فيما يخص بيع اصول الشركه مجتمعين ويحق لهم تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

39 - وفاء ابراهيم عفيفى محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31031   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

40 - سما محمد عبدالمؤمن على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31031   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

41 - جنه محمد عبدالمؤمن على عبداللطيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31031   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

42 - نادية معبد قاسم محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1180   وتم ايداعه بتاريخ    1997-05-24 

برقم ايداع   407 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  **تعديل صفة الشريك احمد محمد احمد عبدالعزيز 

ليصبح شريك موصي -تعديل صفة الشريك ابراهيم محمد احمد عبدالعزيز ليصبح شريك موصى -تعديل صفة 

الشريك على محمد احمد عبدالعزيز ليصبح شريك موصى **اصبح حق الداره والتوقيع لتصبح للشريكه 

المتضامنه ناديه معين قاسم ولها فى ذلك اوسع السلطات فى الداره والتوقيع والبيع والشراء والتوقيع على عقود 

البيع وبيع الوحدات وتأجيرها وبيع اصول الشركه الثابته والمنقوله للنفس وللغير والسحب واليداع من البنوك 

وقفل وفتح الحسابات البنكيه والقرض والرهن وتوكيل الغير وتعيين المديرين والمراجعين الحسابيين وكل ما يتعلق 

بتنفيذ اغراض الشركه

43 - محمد رشدى السيد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19975   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2014 برقم ايداع   417 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع/ 

للطرف الول والطرف الرابع مجتمعين او منفردين فى حدود اغراض الشركه وباسمها
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44 - اسراء محمد ماجد محمد الجولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    37831   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   3396 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  **حق الدارة والتوقيع للشريك/

احمد حسنين عبدالجليل محمد رياض حسنين منفردا وله كل الصلحيات فى ادارة الشركة لتحقيق غرض الشركة 

وله الحق فى التصؤف فى كافة اصول الشركة من رهن اوبيع او الحصول على قروض الشركة.

45 - الياس ابراهيم الياس ابراهيم شهرستان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37840   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   3436 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا

46 - الياس ابراهيم الياس ابراهيم شهرستان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37840   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   3436 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا

47 - ربيع صابر سيد خليل  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    29163   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-08 

برقم ايداع   2436 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  **خروج الشريك المتضامن/ ربيع صابر سيد 

خليل واستلمه كافة حقوقه.

48 - عماد حمدى عبيد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35706   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-29 

برقم ايداع   3542 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  **اصبح حق الداره والتوقيع للشريكين مجتمعين 

او منفردين

49 - شريف على احمد على محمد  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    35706   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2021 برقم ايداع   3542 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  **خروج الشريك / شريف على 

احمد على محمد واستلمه كافة حقوقه

50 - احمد محمد ابراهيم ابراهيم  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    35706   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2021 برقم ايداع   3542 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  **خروج الشريك / احمد محمد 

ابراهيم ابراهيم واستلمه كافة حقوقه

51 - خليفة ابراهيم عمر حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30501   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   5954 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

52 - محمد فاروق عبدالفضيل على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31850   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2019 برقم ايداع   3673 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  ** تعديل صفة الشريك / محمد 

فاروق عبدالفضيل على الى شريك متضامن**تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح / للشريكين المتضامنين ولهما 

كافة الصلحيات منفردين او مجتمعين

54 - احمد عبدالعزيز محمد عبدا غزاله  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19010   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2013 برقم ايداع   1800 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  **خروج الشريك / محمد سعد 

محمد عبدا واستلمه كافة حقوقه **حق الداره والتوقيع للشريك الثالث المتضامن  )احمد عبدالعزيز محمد (

منفردا بكل ما هو لغرض الشركه والشركاء حسب رؤيته وله حق فتح حسابات واعتمادات بنكيه واصدار واستلم 

الشيكات وتمثيل الشركه امام جهات المرور ومصلحة الشهر العقارى والتقاضى واصدار التوكيلت والبيع والشراء 

للنفس والغير لكل ما هو ثابت ومنقول وسيارات ملك الشركه وجميع الجهات والمصالح الحكوميه والخاصه وله 

اوسع السلطات فى ادارة كافة امور الشركه امام جميع الجهات وتوكيل المحامين والمحاسبين والغير فى كل او 

بعض الختصاصات

55 - جيهان محمود سعيد العزيزي  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    32369   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   5153 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  **خروج الشريكه / جيهان 

محمود سعيد العزيزي واستلمها كافة حقوقها
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56 - احمد اسامه ابوالحسن ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32369   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   5153 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  **خروج الشريكه / جيهان 

محمود سعيد العزيزي واستلمها كافة حقوقها **تعديل حق الداره والتوقيع  ليصبح :- حق الداره والتوقيع عن 

الشركه لكل من السيد / محمد خميس عويس مصطفى والسيد /عمرو محمد جميل نافع والسيد / احمد اسامه 

ابوالحسن ابراهيم )مجتمعين او منفردين ( وذلك امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى الخص 

التأمينات الجتماعيه والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفه التجاريه ومصلحة الضرائب والضرائب على 

القيمه المضافه والمرور والجمارك والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والوزارات ويكون لهم حق التوقيع 

مجتمعين او منفردين امام كافة البنوك فى فتح الحسابات وحق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه وكافه 

العمال المصرفيه والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع وكذلك حق القرض والرهن ولهم حق توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

57 - عمرو محمد جميل نافع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32369   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   5153 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

58 - ولء محمود سمير محمد محمود عياد  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    26343   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2017 برقم ايداع   2031 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

59 - ولء حامد عبدالظاهر محمد منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26343   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2017 برقم ايداع   2031 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  **خروج الشريك / ولء سيد 

سمير محمد محمود عياد واستلمه كافة حقوقه **اتفق الطراف على تعديل حق الداره والتوقيع على ان يكون 

حق الداره والتوقيه للطرف الثانى المتضامن منفردا للسيده ولء حامد عبدالظاهر محمد منصور وحدها وذلك امام 

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل مع البنوك فى كل اشكال التعامل المصرفى والحق فى التوقيع 

على الشيكات وكذلك التوقيع على عقود البيع والشراءوالقتراض والرهن باسم الشركه بما يحقق غرض الشركه 

وضمن اغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى وحدها

60 - باسم حامد عبدالظاهر محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26343   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2017 برقم ايداع   2031 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - خالد صلح الدين محروس محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12596   قيدت فى   2010-06-02 

برقم ايداع    1836 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

2 - تعديل السم التجارى ليصبح مكتب متعهد نقل عمال اسامة محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18200   

قيدت فى   14-01-2013 برقم ايداع    120 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-13

3 - عماد عبدالغفار مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25240   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

4272 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

4 - احمد سمير على رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26032   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

675 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

5 - محمد حسن عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26483   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

1442 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

6 - عاطف على ابراهيم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26802   قيدت فى   15-05-2017 برقم 

ايداع    2203 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

7 - خالد سيد احمد عوض الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13265   قيدت فى   23-08-2010 برقم ايداع    

2844 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

8 - شعبان فتحى خميس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15827   قيدت فى   26-10-2014 برقم ايداع    

3161 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

9 - شعبان فتحى خميس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15827   قيدت فى   28-09-2011 برقم ايداع    

4467 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

10 - على عثمان السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9365   قيدت فى   08-05-2007 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

11 - محمد عبدالفتاح عبدالله الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15480   قيدت فى   28-06-2011 برقم 

ايداع    3767 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

12 - احمد السيد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16087   قيدت فى   28-11-2011 برقم ايداع    

4965 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

13 - محمود عبدالعزيز ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16905   قيدت فى   07-05-2012 برقم 

ايداع    1207 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

14 - رضا عبد الحليم احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21822   قيدت فى   09-02-2015 برقم ايداع    

356 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

15 - حسين محمد امين محمد عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25405   قيدت فى   07-11-2016 برقم 

ايداع    4560 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

16 - محمد عبدالحميد محمد الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26048   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    705 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

17 - سيد ابراهيم عبدالحميد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26806   قيدت فى   15-05-2017 برقم 

ايداع    2210 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

18 - احمد جوهر احمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8451   قيدت فى   07-08-2006 برقم ايداع    

1174 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

19 - اشرف عبد العليم محمد ابو الفتوح المناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9084   قيدت فى   

19-02-2007 برقم ايداع    259 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-18

20 - هانى كميل عزيز فلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9398   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    

814 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22
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21 - رافت فارس ابراهيم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13013   قيدت فى   26-07-2010 برقم ايداع    

2471 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

22 - عمرو عبدالفتاح على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21778   قيدت فى   28-01-2015 برقم ايداع    

249 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-27

23 - عبد الناصر طلعت عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8765   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

1149 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

24 - عبد الناصر طلعت عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8765   قيدت فى   16-11-2006 برقم ايداع    

1717 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

25 - عبد الناصر طلعت عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8765   قيدت فى   16-11-2006 برقم ايداع    

1718 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

26 - عبدالناصر طلعت عبدالمالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8765   قيدت فى   21-11-2011 برقم ايداع    

4910 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

27 - حشمت اسحق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9021   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

28 - احمد محمد محمود ابو حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26402   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    

3063 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

29 - محمد عبدالعال على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26637   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

1809 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

30 - سارة محمد عبدالعظيم معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7909   قيدت فى   22-02-2006 برقم 

ايداع    226 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

31 - عز على عبدالمجيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8873   قيدت فى   17-12-2006 برقم ايداع    

1905 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-16

32 - محمد شعبان عبدالخالق عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11620   قيدت فى   07-02-2010 برقم 

ايداع    313 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-06

33 - عبدا حسن عيد نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12615   قيدت فى   03-06-2010 برقم ايداع    

1866 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

34 - احمد زيد عبدا ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14222   قيدت فى   04-01-2011 برقم ايداع    

31 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

35 - عزت رجب فايد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16826   قيدت فى   18-04-2012 برقم ايداع    

1039 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

36 - نور سالم عبدا مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19049   قيدت فى   09-07-2013 برقم ايداع    

1867 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-08

37 - احمد هشام شكرى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21169   قيدت فى   21-09-2014 برقم ايداع    

2870 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

38 - امين جمعه امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21969   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

1460 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

39 - امين جمعه امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21969   قيدت فى   08-03-2015 برقم ايداع    

7028 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

40 - منتصر عبدالله مهنى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25560   قيدت فى   01-12-2016 برقم 

ايداع    4921 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

41 - شيماء محمد نجيب شعبان يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26819   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    2256 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

42 - حنا بشارة لدوات المكتبية H B  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7553   قيدت فى   28-09-2005 برقم 

ايداع    1677 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27
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43 - امانى مصطفى عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10584   قيدت فى   24-06-2009 برقم ايداع    

943 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

44 - ابراهيم عارف رسلن حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16894   قيدت فى   03-05-2012 برقم 

ايداع    1177 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

45 - عماد محمود حامد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16946   قيدت فى   14-05-2012 برقم ايداع    

1297 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

46 - سيد محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25646   قيدت فى   15-12-2016 برقم ايداع    

5146 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

47 - ماجد محمد سلمة العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12603   قيدت فى   02-06-2010 برقم ايداع    

1847 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

48 - منار محمود احمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18258   قيدت فى   2013-01-23 

برقم ايداع    246 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

49 - عبدالنعيم حسانين عبدالرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21304   قيدت فى   2014-10-29 

برقم ايداع    3213 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

50 - البرى للضاءه الحديثه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25508   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

4778 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

51 - سوزان عبدالحليم زكى على سماحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26827   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    2268 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

52 - خالد محمد فوزى عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26838   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

2295 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

53 - تامر ثابت عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8964   قيدت فى   22-01-2007 برقم ايداع    

71 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

54 - محمد بدوى عبدالوهاب الدلوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16171   قيدت فى   13-12-2011 برقم 

ايداع    5101 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

55 - محمد عبدالباسط امام خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16317   قيدت فى   12-01-2012 برقم ايداع    

126 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

56 - محمد سمير عبدالعزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17048   قيدت فى   03-06-2012 برقم 

ايداع    1479 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

57 - احمد ماهر محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23566   قيدت فى   22-12-2015 برقم 

ايداع    4219 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

58 - رفعت سمير ابراهيم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24378   قيدت فى   27-04-2016 برقم 

ايداع    1734 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

59 - محمد احمد عبدالظاهر الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25692   قيدت فى   26-12-2016 برقم 

ايداع    5278 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

60 - محمد محمود احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26544   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

1586 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

61 - محمود يوسف محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26738   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

2029 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

62 - حسن فرج ميزار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26772   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

2123 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

63 - سيد محمد خليل حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8128   قيدت فى   17-05-2006 برقم ايداع    630 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

64 - منصور محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11989   قيدت فى   23-03-2010 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22
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65 - محمد السيد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15574   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

3953 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

66 - عبدالعال احمد عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16679   قيدت فى   20-03-2012 برقم 

ايداع    763 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

67 - عبدالعزيز صبحى دردير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24242   قيدت فى   11-04-2016 برقم ايداع    

1445 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

68 - عبدالحميد جميل عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25635   قيدت فى   15-12-2016 برقم 

ايداع    5129 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

69 - حسين حسين عبدا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26751   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

2069 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

70 - عبير مغاورى الدمرداش محمد حطبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26816   قيدت فى   2017-05-16 

برقم ايداع    2250 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

71 - محمد احمد امين الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8307   قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    

930 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

72 - سامى نايل محمد البطة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8361   قيدت فى   17-06-2008 برقم ايداع    

660 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-16

73 - سامى نايل محمد البطة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8361   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

1001 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

74 - سامى نايل محمد البطة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8361   قيدت فى   20-06-2010 برقم ايداع    

2045 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-19

75 - محمود صبحى مصطفى المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16312   قيدت فى   11-01-2012 برقم 

ايداع    118 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

76 - عنتر حسين عبدالمالك عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16339   قيدت فى   16-01-2012 برقم 

ايداع    163 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

77 - عنتر حسين عبدالمالك عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16339   قيدت فى   17-08-2016 برقم 

ايداع    3085 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

78 - احمد محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16816   قيدت فى   12-04-2012 برقم ايداع    

1017 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

79 - نجاح احمد على بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17076   قيدت فى   06-06-2012 برقم ايداع    

1528 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

80 - هالة حسن عطية يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19156   قيدت فى   18-08-2013 برقم ايداع    

2059 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-17

81 - السيد السيد الطنطاوى واكد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20252   قيدت فى   06-04-2014 برقم ايداع    

941 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

82 - سامى احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6542   قيدت فى   31-10-2004 برقم ايداع    

1722 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-30

83 - مسلم حسنى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11178   قيدت فى   09-11-2009 برقم ايداع    

1910 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

84 - جمال عبدالحميد محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15459   قيدت فى   22-06-2011 برقم 

ايداع    3721 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

85 - احمد محمود احمد العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17054   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

1488 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

86 - عبدالظاهر حلمى عبدالظاهر راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23618   قيدت فى   2016-01-04 

برقم ايداع    28 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03
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87 - عمرو حامد محمد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9432   قيدت فى   14-06-2007 برقم ايداع    

909 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

88 - وفاء عبدالدايم ابراهيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11252   قيدت فى   23-11-2009 برقم ايداع    

2036 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

89 - محمود كرم احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13720   قيدت فى   27-10-2010 برقم ايداع    

3516 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

90 - نعمات عبدالهادى مصطفى الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23104   قيدت فى   2015-10-05 

برقم ايداع    3208 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

91 - شريف حصافى متولى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25751   قيدت فى   02-01-2017 برقم 

ايداع    40 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

92 - ناصر محمود فرج على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26857   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

2333 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

93 - طارق على محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9330   قيدت فى   30-04-2007 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

94 - اسامة عبده محمد عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13273   قيدت فى   24-08-2010 برقم ايداع    

2856 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

95 - حسين عبدالصادق حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15982   قيدت فى   30-10-2011 برقم 

ايداع    4777 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

96 - محمد عبدالعليم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16173   قيدت فى   13-12-2011 برقم ايداع    

5103 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

97 - محمد عبدالفتاح محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20556   قيدت فى   22-05-2014 برقم ايداع    

1508 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

98 - مرقس ابراهيم جوهرى شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25222   قيدت فى   11-10-2016 برقم 

ايداع    4228 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

99 - محمد جمال محمد عبدالعزيز ابوضلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26700   قيدت فى   2017-04-30 

برقم ايداع    1946 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

100 - عثمان جلل متولى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26725   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    2001 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

101 - هوارى سمير عبدا نظير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26781   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

2146 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

102 - محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12258   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

1973 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-01

103 - سيد صالح محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13950   قيدت فى   02-12-2010 برقم ايداع    

3900 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

104 - حامد رجب حمودى عليو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22710   قيدت فى   16-07-2015 برقم ايداع    

2403 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-15

105 - اسلم جابر فخرى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24175   قيدت فى   28-03-2016 برقم ايداع    

1248 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

106 - محمود احمد امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24257   قيدت فى   12-04-2016 برقم ايداع    

1471 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

107 - ايهاب نبيل محمد فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24479   قيدت فى   16-05-2016 برقم ايداع    

1980 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

108 - صالح مصطفى صالح سيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26757   قيدت فى   2017-05-09 

برقم ايداع    2080 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08
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109 - صالح مصطفى صالح سيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26757   قيدت فى   2017-05-11 

برقم ايداع    2142 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

110 - ايمن الفونس نسيم مسيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9198   قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    

49 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

111 - هلل السيد ابراهيم الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22891   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    2771 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

112 - وعد محمد السيد الفحله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   874   قيدت فى   08-12-1996 برقم ايداع    

774 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

113 - وعد محمد السيد الفحله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   874   قيدت فى   22-10-2000 برقم ايداع    

1120 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

114 - عيد عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4300   قيدت فى   24-03-2002 برقم ايداع    85 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-23

115 - محمد عبدالرحيم حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11011   قيدت فى   08-10-2009 برقم 

ايداع    1642 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-07

116 - هانى سعيد محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17026   قيدت فى   30-05-2012 برقم 

ايداع    1439 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

117 - محمد حسن شحاته فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23755   قيدت فى   28-01-2016 برقم ايداع    

328 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

118 - ايمن علي ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23815   قيدت فى   07-02-2016 برقم ايداع    

462 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

119 - حسين حسن عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24926   قيدت فى   17-08-2016 برقم 

ايداع    3088 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

120 - احمد محمد مصطفى بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26711   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    1968 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

121 - مصطفى رمضان حواش احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8900   قيدت فى   24-12-2006 برقم 

ايداع    1940 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

122 - مصطفى سيد ابراهيم شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13321   قيدت فى   31-08-2010 برقم ايداع    

2930 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

123 - عبله رجب جبريل عسران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15290   قيدت فى   18-05-2011 برقم ايداع    

3378 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

124 - ياسمين عادل على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16238   قيدت فى   27-12-2011 برقم ايداع    

5218 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

125 - ياسمين عادل على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23575   قيدت فى   24-12-2015 برقم ايداع    

4234 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

126 - عبده محمد خليفه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25096   قيدت فى   21-09-2016 برقم ايداع    

3967 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

127 - احمد مصطفى محمد احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26734   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    2018 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

Page 54 of 57 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

تجديد شركات

1 - اصبح اسم الشركه /حنان انور وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   13495  قيدت فى  2010-09-29 

برقم ايداع   1371 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2025  

12:00:00ص

2 - سامح عاشور محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26664  قيدت فى  24-04-2017 برقم ايداع   

1683 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

3 - محى الدين عبدالعليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26358  قيدت فى  13-03-2017 برقم ايداع   

2071 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص

4 - مجدى عبدالمسيح منقريوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16950  قيدت فى  14-01-2014 برقم 

ايداع   110 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2024  12:00:00

ص

5 - مجدى عبدالمسيح منقريوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16950  قيدت فى  15-05-2012 برقم 

ايداع   1304 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  

12:00:00ص

6 - شركة بلل احمد ابو ظلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25861  قيدت فى  18-01-2017 برقم 

ايداع   386 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  12:00:00

ص

7 - طانيوس سليمان طانيوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   787  قيدت فى  08-10-1996 برقم ايداع   

532 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2026  12:00:00ص

8 - الشركة المصرية السعودية للشيكولته والحلويات )بشنيل( اكرم تركى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

1072  قيدت فى  12-04-1997 برقم ايداع   242 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

9 - اصبح اسم الشركه/ ناديه معبد قاسم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   1180  قيدت فى  1997-05-24 

برقم ايداع   407 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  

12:00:00ص

10 - محمد محمد عبدالمجيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16344  قيدت فى  17-01-2012 برقم ايداع   

170 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00ص

11 - احمد محمد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16480  قيدت فى  13-02-2012 برقم ايداع   

355 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

12 - خالد عبدالرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23537  قيدت فى  17-12-2015 برقم ايداع   

4163 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  12:00:00ص

13 - عادل محمد شكر على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26628  قيدت فى  19-04-2017 برقم ايداع   

1394 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

14 - اسلم نبيل محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26647  قيدت فى  20-04-2017 برقم ايداع   

1824 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص

15 - ابراهيم محمد ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3962  قيدت فى  27-08-2001 برقم ايداع   

936 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2026  12:00:00ص

16 - مصطفى عبدا عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25069  قيدت فى  07-09-2016 برقم 

ايداع   3902 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

17 - جمال عبدالباسط وولده   شركة سبق قيدها برقم :   26083  قيدت فى  20-02-2017 برقم ايداع   787 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص
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18 - جميله شاكر وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   1096  قيدت فى  29-04-1997 برقم ايداع   283 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

19 - شريف محمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14234  قيدت فى  05-01-2011 برقم ايداع   

53 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2026  12:00:00ص

20 - سعيد شهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16926  قيدت فى  09-05-2012 برقم ايداع   1256 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

21 - مصطفى حسن عبدربه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   20249  قيدت فى  03-04-2014 برقم 

ايداع   936 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2024  12:00:00

ص

22 - على حمدى اسماعيل عبد الجواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26185  قيدت فى  2017-03-05 

برقم ايداع   1010 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

23 - هانى عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26906  قيدت فى  30-05-2017 برقم ايداع   

2473 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

24 - تعديل السم التجارى ليصبح حماده عمر عبدالغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1197  قيدت فى  

27-05-1997 برقم ايداع   434 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2027  12:00:00ص

25 - محمد سليمان محمد البيومى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20970  قيدت فى  17-08-2014 برقم 

ايداع   2460 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2024  

12:00:00ص

26 - سامح محمد عبدالعزيز الزينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23608  قيدت فى  2015-12-31 

برقم ايداع   4333 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2025  

12:00:00ص

27 - احمد ومحمد عبدالمجيد السيد وشركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   26348  قيدت فى  2017-03-12 

برقم ايداع   2052 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  

12:00:00ص

28 - مجدى محمد عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26642  قيدت فى  20-04-2017 برقم 

ايداع   1816 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص

29 - عصام الدين التهامى كاشف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1143  قيدت فى  17-05-1997 برقم 

ايداع   355 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00

ص

30 - فاروق عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7218  قيدت فى  30-05-2005 برقم ايداع   995 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2025  12:00:00ص

31 - حازم السيد فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9828  قيدت فى  19-05-2008 برقم ايداع   541 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

32 - تعديل اسم الشركة  لتصبح احمد سيد هاشم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16600  قيدت فى  

06-03-2012 برقم ايداع   595 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2027  12:00:00ص

33 - حسين نجاح عبدالمقصود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24710  قيدت فى  28-06-2016 برقم 

ايداع   2535 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2026  

12:00:00ص

34 - اشرف كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  27-11-1996 برقم ايداع   752 وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2026  12:00:00ص

Page 56 of 57 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 - سيف الدين كمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3334  قيدت فى  24-09-2000 برقم ايداع   

1015 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2025  12:00:00ص

36 - الشركة المتحدة لتشغيل و تصنيع المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   3334  قيدت فى  2008-10-13 

برقم ايداع   1072 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2023  

12:00:00ص

37 - سيف الدين كمال و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3334  قيدت فى  13-10-2008 برقم ايداع   

1072 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2023  12:00:00ص

38 - تعديل اسم الشركة ليصبح  وليد شعبان رجب راشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16189  قيدت فى  

19-12-2011 برقم ايداع   5138 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2026  12:00:00ص

39 - احمد على رجب رشوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16881  قيدت فى  30-04-2012 برقم 

ايداع   1149 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  

12:00:00ص

40 - حسن محمد حسن حسن وهانى احمد سعد سيد احمد   شركة سبق قيدها برقم :   26790  قيدت فى  

14-05-2017 برقم ايداع   2169 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

41 - منال امين محمد شاهين وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   1169  قيدت فى  21-05-1997 برقم 

ايداع   395 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00

ص

42 - جورج حنا جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   25847  قيدت فى  17-01-2017 برقم ايداع   

354 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00ص

43 - اصبح اسم الشركة سعيد محمد احمد سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4252  قيدت فى  

18-02-2002 برقم ايداع   67 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2027  12:00:00ص

44 - سامح كمال عبدالحميد وشركاه الكمال للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   9422  قيدت فى  

06-06-2007 برقم ايداع   875 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

45 - اصبح اسم الشركه احمد عبدالعزيز محمد عبدا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19010  قيدت فى  

24-06-2013 برقم ايداع   1800 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/06/2023  12:00:00ص

46 - اصبح  حازم عبدالعزيز عزب ومحمد احمد شوقى عزب وشريكتهما   شركة سبق قيدها برقم :   21592  

قيدت فى  18-12-2014 برقم ايداع   3806 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/12/2024  12:00:00ص

47 - مصطفى كامل على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16867  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   

1123 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص
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