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قيود أفراد

1 - مصطفى احمد محمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1270 

ورقم قيد 36504    محل رئيسى  عن بيع ملبس جمله فيما عدا الزى العسكرى واكسسوارته, بجهة محافظة 

القاهرة 35 حاره اديب تراك محل رقم 13

2 - ريمون رافت عياد نخنوخ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1271 

ورقم قيد 36505    محل رئيسى  عن استيراد وتوريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة برج 6 ابراج 

اغاخان ش المل الدور 7 شقه 71

3 - احمد محمد امام محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1287 ورقم 

قيد 36507    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 4 عطفة البكري

4 - ندي خالد عبده الطحان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1310 ورقم 

قيد 36510    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والطباعه 

ومستلزماته والحبار ومواد الدعايه والعلن والبلي ستيشن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 4 حاره محمد 

بيومي

5 - مينا نادي سلمه متري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1324 ورقم 

قيد 36512    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول فيما عدا ) خطوط التليفون والنترنت (, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 23 ش المناصره - الترجمان الدور الرضي محل رقم 1

6 - جرجس رشدي حافظ بشاي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1329 

ورقم قيد 36513    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت فيما عدا ) توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته 

وماكينات الطباعه والحبار ومواد الدعايه والعلن و البلي استيشن والعماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار 19 

ش مسجد الرحمه 17 سابقا- محل

7 - حسين رضا سيد محمد الطحاوي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1330 ورقم قيد 36514    محل رئيسى  عن تجارة الحذية جملة, بجهة محافظة القاهرة 2 زقاق شمس الدين 

الطمار باب الشعرية

8 - كريم محمد محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1332 

ورقم قيد 36515    محل رئيسى  عن تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن والتفريغ للبضائع والتخليص الجمركي 

وتوصيل الطلبات للمنازل ديلفرى وذلك بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من هيئة النقل البري والجوي, بجهة 

محافظة القاهرة 2ش العباسية مول الظاهر محل رقم 39

9 - هناء حسن ابراهيم عبدالمنطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1343 ورقم قيد 36516    محل رئيسى  عن مكتب قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 51 ش المعمل 

اللبان

10 - ريهام محمد محمود عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1346 ورقم قيد 36517    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا ) الملبس العسكريه واكسسوارتها 

وتوريدات عموميه ومقاولت عامه ( فيما عدا ) اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها والنترنت والت التصوير 

والطباعه ومستلزماتها والحبار ومواد الدعايه والعلن والبلي استيشن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 

17 حاره راتب من ش راتب باشا - محل 2

11 - عصام بدري محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1347 

ورقم قيد 36518    محل رئيسى  عن تأجير معدات ثقيلة) فيماعدا النترنت والكمبيوتر ومستلزماته والت 

التصوير والطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن(, بجهة محافظة القاهرة بلوك118 مدخل1 خلف 

مستشفي جيهان مساكن الزاوية الحمراء
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12 - فاتن جمعه منصور حميده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1348 

ورقم قيد 36519    محل رئيسى  عن مقر اداري لتسمين عجول ومواشي, بجهة محافظة القاهرة 4 ش يوسف 

محمد

13 - سعيد عبدا سعيد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1353 

ورقم قيد 36520    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد المواد الغذائية )فيماعدا اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته والنترنت والطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة القاهرة 30 الجامع ابوليلة

14 - باسم توفيق نسيم القس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1371 ورقم 

قيد 36523    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار 23 ش الهواري 

محل 2

15 - محمد فوزي همام محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1374 ورقم قيد 36524    محل رئيسى  عن مكتب بيع احذيه جمله, بجهة محافظة القاهرة عقار 16 درب 

المجراه الفواطيه

16 - محمد محمد فتح الباب الدحدحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1375 ورقم قيد 36525    محل رئيسى  عن مكتب شحن داخلى فقط وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من صفه النقل الداخلى البرى والجوى دون استخدام النترنت, بجهة محافظة القاهرة 3 ش تفتيش الرى اغاخان

17 - محمد احمد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1378 

ورقم قيد 36526    محل رئيسى  عن تجاره صنفره, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 كلوت بك درب رياش 

محل رقم 1

18 - عبدالمحسن محمود عبدالرسول سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1381 ورقم قيد 36527    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهوريه مصر العربيه بعد الحصول 

علي موافقه امنيه وزاره النقل البري والجوي والبحري الداخلي وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 6 عبدالرسول السباسي شقه رقم 1

19 - سامح كامل حناوي حناا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1394 

ورقم قيد 36529    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 28 شارع مسرة

20 - عماد عبدالحميد رشاد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1403 ورقم قيد 36530    محل رئيسى  عن تدريب علي الحاسب اللي فيماعدا المن والحراسة والكاميرات 

اللسلكية والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 147 ل 2021 الصادرة برقم 1963 

بتاريخ 2022/4/11, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم5 أ امتداد رمسيس ابراج الملتقي برج د العباسية - غرفة من 

شقة رقم 2

21 - ماجد صالح محمد عبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1410 ورقم قيد 36531    محل رئيسى  عن معرض موبيليات, بجهة محافظة القاهرة 19 ش سويقه المناصره 

الدور الرضى محل

22 - وليد عبدالحميد رسلن خليل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1412 ورقم قيد 36533    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزلية فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

والنترنت والت التصوير وماكينات الطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن, 

بجهة محافظة القاهرة 56 شارع راتب باشا

23 - مومن محمد ابو زيد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1460 

ورقم قيد 36536    محل رئيسى  عن بقاله وعلفه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 33 ش قطب الزنارى 

القصيرين محل

Page 3 of 34 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

24 - ابراهيم محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1478 

ورقم قيد 36538    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا وفطائر فيما عدا الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القاهرة 

13 ش الحلى من ابو الفرج

25 - محمد مسعود محمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1542 ورقم قيد 36542    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات حريمي فيما عدا ) الكسسوارات العسكريه (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 أ ش عبد الوهاب الشنواني الدور الرضي محل رقم 4

26 - منى حسنى عبد العظيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1543 ورقم قيد 36543    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 168 ش شبرا

27 - مينا عياد يوسف خله تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1572 ورقم 

قيد 36545    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 50/48 ش حمدى قسم الظاهر محل رقم 

3 بالدور الرضى

28 - حامد حميدو نمر سليم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1595 ورقم 

قيد 36546    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والبقول بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 36 الغلل

29 - ابراهيم حامد عبد الفتاح عبد الرحمن زهره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 1602 ورقم قيد 36547    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه )جيم( بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة 36 ش الترعه الغربى

30 - سيد محمد سيد بدراوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1615 

ورقم قيد 36549    محل رئيسى  عن نقل المواد البترولية ونقل جميع البضائع والفراشة والموبليا ومواد البناء 

والمقاولت بعد استصدار التراخيص اللزمة دون نقل المواد المشعة, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع راتب باشا

31 - هناء سامي سلمه نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1618 

ورقم قيد 36550    محل رئيسى  عن لتجاره الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 عطفه 

سيدي عبد الحق السنباطي - الدور الرضي - محل رقم 6
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فروع الفراد

1 - رانيا مجدي منير وهبه  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   1309 ورقم قيد   32931  محل فرعى  عن 

بيع اكسسوار حريمي  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن بشارع التسعين - الداون تاون قطامية - مركز 

المدينة القطعة A- التجمع الخامس

2 - علء جمال عبدالواحد محمد  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   1408 ورقم قيد   29739  محل فرعى  

عن تجارة الورق وبيع شنط واكياس دون الطباعة  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل بالعقار42 ش 

الجيش

3 - محمد احمد محمد امين  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1442 ورقم قيد   27013  محل فرعى  عن 

إضافة نشاط / الستيراد دون الكمبيوتر ومستلزماته للنشاط الصلي  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / فيل 

249 شارع 34 الحي الرابع -المنطقة السادسة -التجمع الخامس

4 - محمد احمد محمد امين  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1445 ورقم قيد   27013  محل فرعى  عن 

إضافة نشاط / الستيراد دون الكمبيوتر ومستلزماته للنشاط الصلي  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ شقة 

رقم 2 - عقار 36 شارع 1 - الحي الرابع - التجمع الخامس

5 - محمد عبدالمنعم عبدالمنعم زهران  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1499 ورقم قيد   2757  محل 

فرعى  عن قطع غيار سيارات - الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة القاهرة 

اضافة فرع بالعنوان/ 7 ش معروف محل رقم 1 قسم قصر النيل

6 - سعد سلم لتجارة السيارات  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1502 ورقم قيد   19597  محل فرعى  

عن اضافة  استيراد و تصدير دون الكمبيوتر  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ بمول Mar.v بمشروع ليله 

كمبود والكائن بالقطعة 33 المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة الوحدة الولي رقم Gol Po2 01 والوحدة 

Gol Po1 04الثانية

7 - وليد عبدالحميد رسلن خليل  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1507 ورقم قيد   36533  محل فرعى  

عن تجارة الدوات المنزلية فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير وماكينات الطباعة 

ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ 5 حارة 

سرباكس درب سعادة

8 - صيدلية د.ابرام الجديدة  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   1598 ورقم قيد   22964  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ 11/7 شارع المحطة حلمية الزيتون
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قيود الشركات

1 - ورثه شعبان محمد محمد وعنهم ) محمد شعبان محمد محمد قاسم ( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   09-05-2022 برقم ايداع    1293 ورقم قيد  36508    مركز عام  عن تجاره قطع غيار واكسوار 

الموتوسيكلت  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 41 ش ترعه جزيره بدران محل

2 - مصطفى محمود وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

1297 ورقم قيد  36509    مركز عام  عن تعبئه وتجاره مواد غذائيه  بجهة محافظة القاهرة 3 ش القاضى 

الميريه البلد

3 - سها احمد سالم وشركائها شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

1318 ورقم قيد  36511    مركز عام  عن التجار في المواد التموينية المخصصة للبقالة التموينية  بجهة 

محافظة القاهرة 25 شارع الخازندارة

4 - حسن احمد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

1359 ورقم قيد  36521    مركز عام  عن تجارة الخرداوات  بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 9 حارة 

الشوشتري من شارع ابو الحسن

5 - ماهر غطاس اسكندر وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

1389 ورقم قيد  36528    مركز عام  عن توريدات وصيانة ومقاولت محطات بنزين دون الكمبيوتر 

ومستلزماته والطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن وتوريد العمالة والبلي استيشن وبعد 

الحصول علي التراخيض اللزمة  بجهة محافظة القاهرة عقار 51 ب برج 12 ابراج اغاخان من المجموعة 

الجنوبية -الدور الثالث -محل

6 - مراد عاطف احمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

1411 ورقم قيد  36532    محل رئيسى  عن توزيع المنتجات الزجاجيه فيماعدا ) توريد اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار ومواد الدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18 ش 

الشهيد محمود صدقي الدور 12 شقه رقم 3

7 - محمد عبدالحميد ابراهيم السرجاني وشركاءه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    1440 ورقم قيد  36534    مركز عام  عن تجارة قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القاهرة 

244 شارع شبرا

8 - المعتصم بال احمد احمد السيد احمد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    1449 ورقم قيد  36535    مركز عام  عن تجاره قطع غيار السيارات  بجهة 

محافظة القاهرة 8 رياض محل 1و2

9 - ورثه سمير عياد القمص عبد المسيح /منى رزق يوسف وشركاها شركة  رأس مالها 6,000.000 قيدت 

فى   19-05-2022 برقم ايداع    1472 ورقم قيد  36537    مركز عام  عن مكتبه ) دون تصوير 

المستندات ودون الطباعه ودون استخدام النترنت ( .  بجهة محافظة القاهرة 1 ش السيد مبروك الترعه البولقيه

10 - مايكل سعد عزمى وشريكيه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

1487 ورقم قيد  36539    مركز عام  عن تجاره ورق الكرتون والبلستيك  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

8 عطفه الربعين من ش البنداقه محل

11 - محمود محمد مسعد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

1493 ورقم قيد  36540    مركز عام  عن تصنيع الملبس الجاهزه  بجهة محافظة القاهرة 52 ش احمد قطب

12 - وليد محمد وجدي وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

1515 ورقم قيد  36541    مركز عام  عن بناء وتشيد وتوريدات عموميه  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 

ش فايز رضوان من ش سلمه عفيفي دور ارضي شقه

13 - شركه هدي عبد المنعم عبد الحميد وشريكها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    1562 ورقم قيد  36544    مركز عام  عن الستيراد والتوكيلت التجاريه 

والتوريدات العموميه فيما عدا ) اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله ( ماعدا ) مجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 9 (  بجهة محافظة القاهرة 26 أ ش 

دولتيان ميدان الخلفاوي شبرا مصر - محل رقم 22
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14 - هاني عزمي حليم عكوش وشريكته شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    1604 ورقم قيد  36548    مركز عام  عن تجارة الفضيات  بجهة محافظة القاهرة 160 ش شبرا

فروع الشركات

1 - عادل سعيد عبد الحميد وشريكه   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    1600 ورقم قيد   22458   

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح/ تصنيع اثاث خشبي متنوع والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية فيماعدا 

المجموعة 19 و الفقرة 36 من المجموعة 6 عدا اجهزة الكمبيوتر والطباعة ومستلزماتها والنترنت  بجهة 

محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /3 شارع الزراق
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 محو - شطب

1 - كريم عابد محمد عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22851 قيد فى 25-10-2005 برقم ايداع  2242 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

2 - طارق محمود عطية علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   28382 قيد فى 07-12-2014 برقم ايداع  2340 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك التجاره

3 - ديفيد اعتزاز لطيف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   35279 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  1514 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك التجاره

4 - حسنيه سمير احمد الشبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35390 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع  2009 

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

5 - المكتب الهندسى لتوريد منتجات البلستيك } محمود عباس محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16501 

قيد فى 27-05-1999 برقم ايداع  980 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من 

السجل التجاري لترك التجارة

6 - سرور سيد عيد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23394 قيد فى 03-05-2006 برقم ايداع  959 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

7 - فاطمة الليثي على الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم   29350 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع  2832 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بسبب الوفاه وحل الشركه

8 - محمد احمد عبدالحميد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   17673 قيد فى 18-06-2000 برقم ايداع  

1219 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجارة

9 - جوزيف جمال فهيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30158 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع  1966 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

10 - حسام علء الدين فتحى عبد الجواد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   29873 قيد فى 2016-03-29 

برقم ايداع  1180 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر 

محو وذلك بسبب ترك التجاره

11 - سماح ابراهيم امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28683 قيد فى 23-04-2015 برقم ايداع  761 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب 

ترك التجاره

12 - محمود صالح كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35720 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  1024 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجاره

13 - حكيم عبدالسيد حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20988 قيد فى 02-12-2003 برقم ايداع  2387 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

14 - رومانى عادل كامل غبيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32296 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع  

3736 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

15 - محمد احمد محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27013 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  1442 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

16 - مايكل ممدوح نجيب فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   31247 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع  560 

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

17 - عبدالنعيم احمد عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13939 قيد فى 06-05-1997 برقم ايداع  879 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك التجاره

18 - حسام محمد السيد محمد الرافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35066 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع  

590 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجارة
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19 - خالد محمد سيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   35366 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع  1898 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجارة

20 - محمد سعد قطب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   22676 قيد فى 24-08-2005 برقم ايداع  1789 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب 

ترك التجاره

21 - هشام المغاورى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23854 قيد فى 17-08-2006 برقم ايداع  2112 

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

22 - اشرف سعد حسين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   28028 قيد فى 28-04-2014 برقم ايداع  

766 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

بسبب ترك التجاره

23 - مها احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32786 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع  372 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك 

التجاره

24 - جميل عدلى عزمى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33271 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع  1695 

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

25 - محمد ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   30871 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع  3729 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب 

ترك التجاره

26 - محمد منصور حسن ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29015 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع  1962 

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

1 - مينا عاطف عزيز عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم   30305 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع   2335 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - محمود عادل محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33992 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع   3672 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - احمد محمد حسن عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   28461 قيد فى 28-12-2014 برقم ايداع   2599 

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

4 - ضياء محمد سعد عثمان كروانى تاجر فرد سبق قيده برقم   31862 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع   

2351 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - احمد عيسي صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31231 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع   530 فى 

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

6 - محمد ابراهيم السيد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم   31390 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع   913 

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

7 - منصور محمود على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   30925 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع   3871 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

8 - وليد عبدالحي محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   35787 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   1314 فى 

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

9 - امير محمد نور السعيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   29228 قيد فى 30-11-2015 برقم ايداع   

2499 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

10 - ابراهيم ابو على جبريل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36082 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع   

3909 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

11 - نورا حمدى سيد سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم   35568 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع   249 فى 

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

12 - احمد حمدناا عبدالشافي علي تاجر فرد سبق قيده برقم   36499 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   

1219 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - سامى صبحى بنيامين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   34218 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع   

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

14 - اسحق عيسى صبحى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   35758 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع   

1165 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

15 - تعديل السم التجارى ليصبح  الحريرى تريدنج تاجر فرد سبق قيده برقم   25779 قيد فى 2009-10-29 

برقم ايداع   2093 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - صبرين عبده جبر خضر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36401 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع   

618 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - ابراهيم كامل عوض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32941 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع   730 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

18 - عل محمد عبد المعطي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   34883 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع   

2892 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - مجدى مصطفى حامد الجندى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده برقم    25296 

قيد فى 01-07-2008 برقم ايداع    1212 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل عنوان الفرع / 47 ش شبرا امام البنك الهلى

2 - مجدى مصطفى حامد الجندى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده برقم    25296 

قيد فى 01-07-2008 برقم ايداع    1212 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى / 66 طريق الحريه ش فؤاد بجوار صيدليه سعد محل رقم 8

3 - علي فاروق عبدالفتاح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    28100 قيد فى 17-06-2014 برقم ايداع    

1205 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 10 ش 

الظافر مدكور - الهرم

4 - رانيا مجدى منير وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم    32931 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع    705 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن بشارع التسعين - 

الداون تاون قطامية - مركز المدينة القطعة A- التجمع الخامس

5 - محمد ابراهيم السيد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم    31390 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    913 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/121 شارع نبيل 

البشبيش تقسيم التجاريين شقة بالدور الرضى

6 - ماركو سعد نجيب ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    27174 قيد فى 20-05-2012 برقم ايداع    1012 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/14 ميدان الحديقة 

محل رقم 1 الخلفاوى

7 - دينا نجيب فوزي حبيب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    30901 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع    

3798 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل العنوان ليصبح / شقه 

رقم 1 بالدور الرضي بالعقار رقم 27 ش عبد ا ابو السعود تريومف

8 - علء جمال عبد الواحد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29739 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 

بالعقار42 ش الجيش

9 - علء جمال عبد الواحد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29739 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ شقة 4 

بالعقار 7 شارع جمال عبد الناصر من ش الميثاق عزبة الهجانة

10 - تعديل السم التجاري ليصبح / دانيال غطاس فرح دانيال تاجر فرد سبق قيده برقم    24371 قيد فى 

12-12-2006 برقم ايداع    3210 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / محل 69 ب مكرر 121 ش شبرا ممر الراعي الصالح

11 - مايكل نشأت فايز بسكالس تاجر فرد سبق قيده برقم    33572 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    

2534 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 17 ش 

محمد النجار

12 - محمد أحمد محمد أمين تاجر فرد سبق قيده برقم    27013 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    246 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / فيل 249 شارع 

34 الحي الرابع -المنطقة السادسة -التجمع الخامس تم الغاء الفرع

13 - محمد أحمد محمد أمين تاجر فرد سبق قيده برقم    27013 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    246 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ شقة رقم 2 - عقار 

36 شارع 1 - الحي الرابع - التجمع الخامس

14 - مايكل ممدوح نجيب فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    31247 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    560 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/6 أ ش لبنان - 

المهندسين
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15 - مينا مرقس فؤاد فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    36490 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    1176 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان/ 12 ش رمضان 

حسين احمد عرابي ام بيومي -شبرا الخيمة

16 - سامى بطرس مكارى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    23509 قيد فى 30-05-2006 برقم ايداع    

1234 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 111 ش خلوصي

17 - محمد عماد الدين فكرى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    32610 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    

4636 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 12 ش 

عبدا عويس فيصل

18 - محمد عبدالمنعم عبدالمنعم ابن زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    2757 قيد فى 17-09-1986 برقم 

ايداع    1174 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ 7 

ش معروف محل رقم 1 قسم قصر النيل

19 - سعد سلم لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    19597 قيد فى 13-07-2002 برقم ايداع    

1327 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ بمول 

Mar.v بمشروع ليله كمبود والكائن بالقطعة 33 المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة الوحدة الولي رقم 

Gol Po1 04والوحدة الثانية Gol Po2 01

20 - ماريان جمال بشير اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم    31981 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع    

2790 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 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

21 - عماد محسن حسن فرغل تاجر فرد سبق قيده برقم    33788 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع    3126 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 62 ش عبد 

الحميد السحيمي

22 - وليد عبدالحميد رسلن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    36533 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

1412 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان/ 5 حارة 

سرباكس درب سعادة

23 - فاتن جمعه منصور حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    36519 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

1348 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ حوض رأس 

الخادم -الحرانية

24 - فر عبد ا فهمى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    35280 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع    

1515 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / محل 

رقم 17 بلوك 184 مدخل 6 الدور الرضي مساكن الزاويه الحمراء

25 - محمد الحسنين حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    21568 قيد فى 10-07-2004 برقم ايداع    

1300 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد اضافه فرع بالعنوان / العقار 

رقم 10 ابراج التعاونى للعلج الطبيعى - محل رقم 1

26 - امير سمير بطرس مرقس تاجر فرد سبق قيده برقم    26756 قيد فى 06-09-2011 برقم ايداع    

1445 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن العنوان/ ليصبح 

113 ش العلمين

27 - نسمة شحاته موسى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    29279 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع    

2637 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 ش 

دميان تادرس منقريوس

28 - تعديل السم التجارى ليصبح  صيدلية د  ابرام الجديدة تاجر فرد سبق قيده برقم    22964 قيد فى 

06-12-2005 برقم ايداع    2547 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع بالعنوان/ 11/7 شارع المحطة حلمية الزيتون

29 - احمد مصطفي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27837 قيد فى 04-12-2013 برقم ايداع    

1916 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ محل 11 

مول العالمي التجمع الخامس
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30 - مدحت مكرم حبيب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    25491 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع    2189 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 56 ش حبيب 

شلبي الظاهر محل رقم 11 و 12
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النشاط

1 - مينا عاطف عزيز عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  30305 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع    2335

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير والستيراد ) فيما عدا المجموعه 

19 والفقره 36 والمجموعه 6 (

2 - صلح الدين فاروق محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  32997 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

879وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع وشراء شمايز

3 - محمود عادل محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33992 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع    3672

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / مقاولت عموميه وتوريدات عموميه 

ومقاولت المحاجر واعمال الرصف والطرق وخدمات النقل وتصدير والستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 

6 والمجموعه 19 وتوريد خامات البلستيك وخدمات بيئيه وجمع المخلفات دون تدويرها وتاجير معدات وتوريد 

معادن فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الطباعه ومواد الدعايا والعلن وتوريد العماله والت التصوير 

الفوتوغرافى والفيديو واجهزه البلى ستيشن

4 - طارق على الخضرى تاجر فرد سبق قيده برقم  24141 قيد فى 22-10-2006 برقم ايداع    2719وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بلي استيشن  فيماعدا خدمات النترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 145 ل 2021 الصادرة برقم 1892 بتاريخ 2022/4/11

5 - احمد محمد حسن عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28461 قيد فى 28-12-2014 برقم ايداع    2599

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن ودون توريد العماله

6 - هانى مكرم راضى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  24552 قيد فى 28-01-2007 برقم ايداع    170وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع منتجات البلستيك

7 - عبد المنعم صابر عبد المنعم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29315 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع    

2737وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية فيماعدا اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير والطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن وتوريد 

العمالة والبلي استيشن

8 - محمد ابراهيم السيد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  31390 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    913

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عمومية وتصنيع شنط 

وحقائب لدي الغير والتصدير والستيراد فيماعدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 )فيماعدا اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير والطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي 

استيشن وتوريد العمالة(

9 - هشام محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28737 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع    989وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير وتوريد وتركيب كافه مستلزمات 

الديكور

10 - علء جمال عبد الواحد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29739 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع    878

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة الورق وبيع شنط واكياس دون 

الطباعة

11 - تعديل السم التجاري ليصبح / دانيال غطاس فرح دانيال تاجر فرد سبق قيده برقم  24371 قيد فى 

12-12-2006 برقم ايداع    3210وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / 

تجاره ملبس جاهزه

12 - أحمد يوسف أحمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11840 قيد فى 14-06-1995 برقم ايداع    986

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تسويق الدوات واللت والجهزه الخاصه 

بتشغيل المنشات السياحيه الخاصه بالمطاعم والمطابخ الفندقيه

13 - عاصم محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  35529 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع    83وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ نقل مواد بترولية فيماعدا السولر 

والبنزين وذلك بعد الحصول على موافقة جهاز النقل الداخلي والدولي
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14 - ابراهيم ابو على جبريل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36082 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    

3909وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ورصف الطرق بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه

15 - احمد محمد سيد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  27973 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع    479

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التسويق العقاري

16 - باسم توفيق نسيم القس تاجر فرد سبق قيده برقم  36523 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    1371وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره قطع غيار السيارات

17 - وني للتجارة والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  27950 قيد فى 26-02-2014 برقم ايداع    

330وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح/ تجارة أدوات منزلية وفندقية 

وتوريدات عمومية فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير والطباعة ومستلزماتها 

والحبار ومواد الدعاية والعلن وتوريد العمالة  والبلي استيشن  وبعد الحصول عل التراخيص اللزمة

18 - محمد عزت منصور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32194 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع    3457

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد والتصدير فيماعدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6

19 - سامى صبحى بنيامين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34218 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    

116وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عمومية وتصدير 

والستيراد فيماعدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت 

والت التصوير والطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن وتوريد العمالة وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة

20 - اسحق عيسى صبحى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  35758 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    

1165وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط صيانة السيارات والمقطورات

21 - تعديل السم التجارى ليصبح  الحريرى تريدنج تاجر فرد سبق قيده برقم  25779 قيد فى 2009-10-29 

برقم ايداع    2093وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد 

والتصدير دون الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19

22 - عل محمد عبد المعطي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  34883 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    

2892وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ادوات منزليه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12365 وتم ايداعه بتاريخ   

26-12-1995  برقم ايداع 2,164.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / محمود امين للمقاولت

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36318 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2022  برقم ايداع 40.000 الى : تعديل السمه لتصبح / الممر لبيع وتحضير الساندوتشات والمياه 

الغازيه فيما عدا ) المشروبات الكحوليه والكمبيوتر والنترنت (

3 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27174 وتم ايداعه بتاريخ   

20-05-2012  برقم ايداع 1,012.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ سبيد البطل للتوريدات

4 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36522 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2022  برقم ايداع 1,365.000 الى : محمد سعيد رشاد المغازي

5 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36522 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2022  برقم ايداع 1,365.000 الى : ل يوجد

6 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24371 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2006  برقم ايداع 3,210.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / دانيال غطاس فرح دانيال

7 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27736 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2013  برقم ايداع 1,403.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الريتاج للمقاولت العامه 

والتوريدات

8 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36510 وتم ايداعه بتاريخ   

10-05-2022  برقم ايداع 1,310.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / يوناتيد للتوريدات العمومية

9 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36082 وتم ايداعه بتاريخ   

05-10-2021  برقم ايداع 3,909.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح المدينه المنوره للمقاولت وانشاء 

ورصف الطرق

10 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36533 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 1,412.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح كريستال للدوات المنزلية

11 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27973 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-03-2014  برقم ايداع 479.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح مؤسسه الجنه لتجاره قطع 

غيار السيارات والتسويق العقاري

12 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36523 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2022  برقم ايداع 1,371.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح التوفيق لتجاره قطع غيار 

السيارات

13 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34218 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2019  برقم ايداع 116.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح الصخرة للتوريدات العامة 

والستيراد والتصدير

14 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25779 وتم ايداعه بتاريخ   

29-10-2009  برقم ايداع 2,093.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح  الحريرى تريدنج

15 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34883 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2019  برقم ايداع 2,892.000 الى : اضافه السمه التجاريه العل

16 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36401 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2022  برقم ايداع 618.000 الى : اضافة السمة التجارية الزهرة

17 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34953 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2019  برقم ايداع 3,195.000 الى : اضافه السمه التجاريه / الدوليه تريند

18 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36419 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2022  برقم ايداع 745.000 الى : اضافه السمه التجايه لتصبح / سوى تش
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الشخاص

1 - رشدي عز محمود السيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   35686 وتم ايداعه بتاريخ  28-03-2021 برقم 

ايداع    855تم التأشير فى تاريخ   28-03-2021   بــ  

2 - محمد سعيد رشاد المغازي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   36522 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-12 

برقم ايداع    1365تم التأشير فى تاريخ   12-05-2022   بــ  

3 - حامد حميدو نمر سليم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   36546 وتم ايداعه بتاريخ  30-05-2022 برقم 

ايداع    1595تم التأشير فى تاريخ   30-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة خالد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    28164 قيدت فى 27-07-2014 برقم ايداع   1454 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري وذلك بسبب فسخ الشركه

2 - شركه فتحي زكي فخري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    35886 قيدت فى 12-07-2021 برقم ايداع   

1973 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك 

بسبب فسخ الشركه

3 - اديب جاد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    14793 قيدت فى 27-12-1997 برقم ايداع   2655 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه ومحوها نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل

4 - المينا لتوزيع الدوية   شركة سبق قيدها برقم    22722 قيدت فى 06-09-2005 برقم ايداع   1907 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه ومحوها نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
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رأس المال

1 - الباشا للستيراد والتصدير ) الباشا ادريس عباس وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     10834 قيدت فى 

28-06-1994 برقم ايداع    894وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

60,000,000.000

2 - مايكل كميل وامير كميل شركة سبق قيدها برقم     28560 قيدت فى 12-02-2015 برقم ايداع    251وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - ورثه المرحوم عبد الوهاب السباعى ) محمد عبدالوهاب السباعى وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     12834 

قيدت فى 03-06-1996 برقم ايداع    1015وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000.000

4 - تعديل السم التجارى / السيد عبده مجاهد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     28249 قيدت فى 

22-09-2014 برقم ايداع    1784وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

5 - تعديل اسم الشركه ليصبح  محمد عبدا عبد القادر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     24437 قيدت فى 

25-12-2006 برقم ايداع    3351وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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العناوين

1 - شريف محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28920 قيدت فى 16-09-2015 برقم ايداع    

1694وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركه ليصبح / شقه 

24 الدور الول علوي عقار رقم 10 ج ميدان بن سندر حمامات القبه

2 - فيكتور ونيس و شركاه شركة سبق قيدها برقم     9567 قيدت فى 14-11-1992 برقم ايداع    1611وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 46 أ ش ابن الكوراني 

-روض الفرج - الدور الرضي

3 - تعديل السم التجارى ليصبح  شركه هشام محمد عبد العزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29552 

قيدت فى 02-02-2016 برقم ايداع    381وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 5 ش الفضل

4 - تعديل السم التجارى ليصبح  شركه هشام محمد عبد العزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29552 

قيدت فى 02-02-2016 برقم ايداع    381وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 5 ش الفضل

5 - تعديل اسم الشركه ليصبح  محمد عبدا عبد القادر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     24437 قيدت فى 

25-12-2006 برقم ايداع    3351وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / 32 شارع احمد الزمر مدينه نصر الدور الثان شقه 2

6 - خلفاء وليم لبيب ارمانيوس شركة سبق قيدها برقم     4421 قيدت فى 27-08-1987 برقم ايداع    1165

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 147 شارع الترعة 

البولقية

7 - شركة سيما للتصنيع الغذائي ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     4590 قيدت فى 15-10-1987 برقم ايداع    

1356وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مقر الشركه من 14 ش البهاء 

زهير شبرا  الى 6 ش مرفق المياه

8 - عادل سعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22458 قيدت فى 11-06-2005 برقم ايداع    1187وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان /3 شارع الرزاق

Page 19 of 34 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

النشاط

1 - شريف محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28920 قيدت فى 16-09-2015 برقم ايداع    

1694 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اختبارات ومعايره الجهزه العلميه الخاصه بتحليل 

المياه والبيئه وذلك بعد الحصول علي التراخيص من الجهات المعنيه

2 - ميشيل وشريكيه بروفيشنال بيزنسز اند بروجيكتس شركة سبق قيدها برقم     31807 قيدت فى 

09-07-2017 برقم ايداع    2198 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط / حذف 

نشاط التدريب من العقد الساسى للشركه

3 - مايكل كميل وامير كميل شركة سبق قيدها برقم     28560 قيدت فى 12-02-2015 برقم ايداع    251 

وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد

4 - هانى فايز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30872 قيدت فى 03-11-2016 برقم ايداع    3733 وفى 

تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات العموميه فيما عدا ) اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزمات النترنت والت التصوير والطباعه ومستلزماتها والحبار ومواد الدعايه والعلن والبلي 

ستيشن وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمه طبقا لعقد التعديل

5 - عادل سعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22458 قيدت فى 11-06-2005 برقم ايداع    1187 وفى 

تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ تصنيع اثاث خشبي متنوع والستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية فيماعدا المجموعة 19 و الفقرة 36 من المجموعة 6 عدا اجهزة الكمبيوتر 

والطباعة ومستلزماتها والنترنت

6 - تعديل السم التجاري ليصبح/ انس خليل حماده وشريكه شركة سبق قيدها برقم     17726 قيدت فى 

05-07-2000 برقم ايداع    1344 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح 

/ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وادارة وتشغيل المطاعم والمحلت والمولت التجارية وادارة المطاعم 

والمحلت والفنادق السياحية وتنسيق الحدائق والميادين وتوريد المستلزمات والمنتجات الزراعية وانشاء وتجهيز 

الصوب وزراعة النباتات الزراعية وتجهيز الراضي الزراعية فيماعدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة6

7 - تعديل السم التجارى / السيد عبده مجاهد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     28249 قيدت فى 

22-09-2014 برقم ايداع    1784 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى نشاط 

الشركه الستيراد والتصدير واداره وتشغيل مركز الشعه
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الكيان القانونى

1 - ورثه المرحوم عبد الوهاب السباعى ) محمد عبدالوهاب السباعى وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     12834 

قيدت فى 03-06-1996 برقم ايداع    1015 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

2 - عبدالقادر حسن حمدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     18300 قيدت فى 24-02-2001 برقم ايداع    

300 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - تعديل اسم الشركه ليصبح  محمد عبدا عبد القادر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     24437 قيدت فى 

25-12-2006 برقم ايداع    3351 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - تعديل السم التجاري ليصبح اسلم جيوشي محمد كيلني وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     31028 قيدت 

فى 01-01-2017 برقم ايداع    9 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - طه جلل عبد العال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26703 قيدت فى 18-07-2011 برقم ايداع    

1209 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31807   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-07-2017 برقم ايداع    2198 الى   ميشيل وشريكيه بروفيشنال بيزنسز اند بروجيكتس

2 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34605   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-05-2019 برقم ايداع    1276 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / باسم ناصر تميم الحول 

وشريكه

3 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31751   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-06-2017 برقم ايداع    2012 الى   وائل حسين سيد احمد وشريكه

4 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31751   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-06-2017 برقم ايداع    2012 الى   وائل حسين سيد احمد وشريكه

5 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17726   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-07-2000 برقم ايداع    1344 الى   تعديل السم التجاري ليصبح/ انس خليل حماده وشريكه

6 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28249   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-2014 برقم ايداع    1784 الى   تعديل السم التجارى / السيد عبده مجاهد وشريكيه

7 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29552   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2016 برقم ايداع    381 الى   تعديل السم التجارى ليصبح  شركه هشام محمد عبد 

العزيز وشريكته

8 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24437   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2006 برقم ايداع    3351 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح  محمد عبدا عبد القادر 

وشريكته

9 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35135   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-07-2020 برقم ايداع    923 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح شريف صادق وشريكه

10 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31028   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-2017 برقم ايداع    9 الى   تعديل السم التجاري ليصبح اسلم جيوشي محمد كيلني 

وشريكيه

11 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34819   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-10-2019 برقم ايداع    2495 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح ايمن محمود محمد علي 

وشريكيه
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الشخاص

1 - هانى ليون سند  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5191   وتم ايداعه بتاريخ    13-04-1988 برقم ايداع   

351 تم التأشير فى تاريخ 13-04-1988  بــ :  يضاف الي صلحيات رئيس مجلس الداره والممثل القانوني 

السيد / هاني ليون سند حق الداره والتوقيع علي عقود القتراض والرهن لصالح النفس او الغير وان يكون للمثل 

القانوني حق توكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر

2 - محمد حسام الدين عبد الوهاب السباعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  

3 - بسام حسام الدين عبد الوهاب السباعي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  

4 - سمر بهلول احمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    1996-06-03 

برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  

5 - احمد حسام الدين عبد الوهاب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  

6 - حسام الدين عبدالوهاب  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    1996-06-03 

برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  تم خروج السيد / حسام الدين عبد الوهاب بسبب 

الوفاه

7 - محمد عبدالوهاب السباعي محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  

8 - خير ا عبدالوهاب السباعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

موكول لكل من السيد / محمد عبد الوهاب السباعي والسيد / خير ا عبد الوهاب السباعي والسيد / بسام حسام 

الدين عبد الوهاب مجتمعين او منفردين او بمن ينوب عنهم قانونا ولهم كافه السلطات في تحقيق غرض الشركه 

واستمرارها اما في حاله التنازل عن الحصص او بيعها او بيع اصل من اصول المنشاه فل يتم ال بتوقيع جميع 

الشركاء كتابتا

9 - رضا عبدالوهاب السباعى  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  

10 - لطيفه محمد عبد العزيز عيسى  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    12834   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 03-06-1996  بــ :  

11 - عاطف محمد دسوقى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12882   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-1996 برقم ايداع   1113 تم التأشير فى تاريخ 15-06-1996  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح للسيد / عاطف محمد دسوقى الحق فى التصرف بالبيع فى الصول المملوكه للشركه

12 - احمد عبد القادر حسن حمدان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18300   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2001 برقم ايداع   300 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2001  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن مع الغاء حصه التوصيه وتعديل حق الداره والتوقيع لتصبح لكل من الطرف الول السيد / 

عبد القادر حسن حمدان سالم والطرف الثاني السيد / احمد عبد القادر حسن مجتمعين او منفردين ولهما حق 

التعامل والرهن والقتراض من البنوك بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه باسم الشركه وضمن اغراضها 

وله حق توكيل الغير
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13 - احمد محمد إدريس عباس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10834   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1994 برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2002  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

كل من السيد / احمد محمد ادريس / والسيد / محمد الباشا ادريس مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى القتراض 

والرهن والتعامل مع البنوك                                                                                                                                                                                    

وخروج كل من السيد / مصطفى محمد ادريس عباس / والسيد / محمود محمد ادريس / الشريك المتضامن من 

الشركه وذلك بعد استلمهم كافه حقوقهم ومستحقاتهم

14 - ماهر وليم لبيب ارمانيوس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4421   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1987 برقم ايداع   1165 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2003  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع / لي 

من شريكين مجتمعين من كل من السيد الدكتور/ ماهر وليم لبيب والسيد الدكتور / مكرم وليم لبيب والسيد/ محسن 

وليم لبيب .. وذلك فيما يتعلق بتعاملت الشركة المادية وفتح الحسابات بالبنوك والتوقيع علي الشيكات والحصول 

علي التسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية .. وكذلك في كل ما يتعلق بادارة اعمال الشركة ولصالحها 

بما في ذلك التوقيع علي كافة العقود والمحررات وحق التوقيع عن الشركة امام مكاتب الشهر العقاري والتعامل 

باسم الشركة امام الغير اي كان.. وتعيين وفصل العمالة كما انه لهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض حقوقهم 

في ذلك 00 كذلك لهم الحق في القتراض والرهن وشراء وبيع الصول الثابتة والمتحركة المملوكة للشركة وكافة 

التعاملت باسم الشركة .. مع عزل كل من السيد/ محمود جميل قطامش والسيد/ خالد جميل قطامش والسيد/ ايهاب 

عامر البراوي من ادارة الشركة كمديرين مسئولين غير شركاء

15 - سهير حبيب جرجس  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    4421   وتم ايداعه بتاريخ    1987-08-27 

برقم ايداع   1165 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2003  بــ :  للوفاة

16 - داليا حسن محمد حسن بخيت  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23280   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2006 برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

17 - محب خله توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23280   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-27 

برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

18 - عبد العزيز بن عبد ا بن علي الجمعيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23280   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-2006 برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  غير تنفيذي - غير 

مستقل

19 - بهاء الدين سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23280   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-27 

برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

20 - ابراهيم محمد احمد الصاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23280   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2006 برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  1- الغاء كافه الختصاصات 

والصلحيات وحقوق التوقيع عن وباسم الشركه السابقه  2- يكون التوقيع بالبنوك بما في ذلك الشيكات وطلب 

كشوف الحساب والتحويلت للستاذ / ابراهيم محمد احمد الصاوي منفردا وكل من الدكتور احمد سعد حماد عمار 

والستاذ عماد محمد مصطفي محمود الحساني - مجتمعين  3- لكل من الستاذ ابراهيم محمد احمد الصاوي 

والدكتور / احمد سعد حماد عمار منفردين الحق في تمثيل الشركه امام القضاء والغير كذلك الحق في التوقيع عن 

الشركه باسمها امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه 

للستثمار والمناطق الحره وادارات المرور والسجل التجاري والغرفه التجاريه والشهر العقاري ومصلحه 

الضرائب العامه وهيئه التصالت المصريه والبورصه كما يكون لهما الحق في تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر من اختصصاصات علي ان يكون هذا التفويض كتابه 4 - منح الستاذ / ابراهيم محمد احمد الصاوي منفردا 

حق بيع اصول الشركه الثابته والمتداوله بما في ذلك السيارات وله حق تفويض الغير في ذلك علي ان يكون 

التفويض مكتوبا علي سبيل الحصر

21 - احمد سعد حماد عمار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23280   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-27 

برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  تنفيذي - غير مستقله

22 - عماد محمد مصطفى محمود الحسانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23280   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2006 برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  غير تنفيذي - غير مستقل

23 - حنان احمد السيد عبيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    2011-07-18 

برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  
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24 - زينب طه جلل عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  

25 - يسرا طه جلل عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  

26 - جلل طه جلل عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  

27 - طه جلل عبد العال  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  تم خروجه من الشركه بسبب 

الوفاه و الغاء حصه التوصيه

28 - ايه طه جلل عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  

29 - احمد طه جلل عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  

30 - محمد طه جلل عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26703   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشركاء المتضامنين جميعا مجتمعين او منفردين ولهم جميعا تحرير وصرف وتحصيل الشيكات والتعامل 

مع جميع البنوك باسم الشركه ولصالحها مجتمعين او منفردين تحرر هذا العقد من عدد من النسخ موقع عليها من 

الشركاء ويسلم كل شريك نسخه وباقي النسخ لجهات التراخيص والسجلت والغرفه التجاريه والمحكمه

31 - محمد لبيب امين عبد الفتاح سلوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12087   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1995 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  تغير مدير فرع الشركه الكائن / 

في حوض رقبه رقم 5 زمام ابو رقبه - اشمون - المنوفيه ليصبح السيد / محمد لبيب امين عبد الفتاح سلوم مديرا 

للفرع بدل من السيد / ياسر احمد حسن محمد روق

32 - سالى نبيل بولس شنوده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35876   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   1941 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح لكل من / 

سالي نبيل بولس وستيفين ماجد هنري واحمد محمد السيد المرسي مجتمعين او منفردين علي ان تكون باسم 

الشركة وفي الغرض الذي انشات من اجله الشركة ول يجوز لي من الشركاء القتراض باسم الشركة او بضمان 

ماتملكه من بضائع او من منقولت كما ل يجوز من اي منهما التصرف منفردا في اموال الشركة الثابتة او 

المنقولة ال بتوقيع الشركاء مجتمعين

33 - سالى نبيل بولس شنوده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35881   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   1951 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للشريكتين 

سالي نبيل بولس وهولي ماجد هنري مجتمعين او منفردين علي ان تكون باسم الشركة وفي الغرض الذي انشات 

من اجله الشركة ول يجوز لي من الشركاء القتراض باسم الشركة او بضمان ما تملكه من بضائع او من 

منقولت كما ل يجوز من اي منهما التصرف منفردا في اموال الشركة الثابتة او المنقولة ال بتوقيع الشركاء 

مجتمعين

34 - لطفي فهمي لطفي بدوي  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    31807   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2017 برقم ايداع   2198 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج الطرف التانى الشريك 

المتضامن السيد / لطفى فهمى لطفى بدوى وذلك بعد استلمه كافه حقوقه ومستحقاته                                                                                                      

تعديل بند الداره والتوقيع / للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين

35 - محمد على كامل عمرو  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    34605   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2019 برقم ايداع   1276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  ويقر الشريك المتخارج / بانه 

استلم كافه مستحقاته في الشركه ويعتبر توقيعه علي هذا العقد مخالصه منه بذلك
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36 - وائل حسين سيد احمد ابراهيم القط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31751   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   2012 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح /ااشركاء المتضامنين السيد / حازم ابراهيم احمد محمود و السيد /وائل حسين سيد احمد مجتمعان او 

منفردان                              تخارج الشريك المتضامن السيد / سامح محمود السيد متولى عامر من الشركه 

وذلك بعد استلمه كافه حقوقه ومستحقاته

37 - وائل حسين سيد احمد ابراهيم القط  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    31751   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   2012 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح /ااشركاء المتضامنين السيد / حازم ابراهيم احمد محمود و السيد /وائل حسين سيد احمد مجتمعان او 

منفردان                              تخارج الشريك المتضامن السيد / سامح محمود السيد متولى عامر من الشركه 

وذلك بعد استلمه كافه حقوقه ومستحقاته

38 - السيد عبده مجاهد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28249   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-22 

برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع / يضاف الى حق الداره 

والتوقيع للشريك المتضامن / السيد عبده مجاهد محمد  حق التعامل مع البنوك فى فتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات الضمان وحق القتراض والرهن

39 - هشام محمد عبدالعزيز صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2016 برقم ايداع   381 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح 

للسيد /هشام محمد عبد العزيز منفردا وله وحده كافه السلطات اللزمه لتحقيق غرض الشركه والتوقيع على كافه 

العقود وفتح الحسابات بالبنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها وصرف كافه المبالغ المستحقه للشركه لدى الغير 

واعطاء المخالصات والتنازل والصلح والبراء وحق القتراض من البنوك وحق توكيل الغير وتوكيل المحامين 

والمحاسبين وتعيين وانهاء خدمه العاملين بالشركه وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والشركات والهيئات 

والمؤسسات والبنوك وترخيص السيارات والتعامل مع الجمارك والفراج عن البضائع اما بيع الصول يتم بموافقه 

جميع الشركاء

40 - ناجى رمزى عبدالمسيح شحاته  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    29552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2016 برقم ايداع   381 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن السيد / 

ناجى رمزى عبد المسيح شحاته وذلك بعد استلمه كافه حقوقه ومستحقاته

41 - حسام محمود احمد سليمان  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    24437   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2006 برقم ايداع   3351 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  وذلك بعد استلمه كافه حقوقه 

ومستحقاته من الشركه ويعتبر توقيعه علي العقد بمثابه مخالصه تامه ونهائيه ) انضمام شريكه موصيه مذكور 

اسمها بالعقد (

42 - سماح مصطفي علي محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24437   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2006 برقم ايداع   3351 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

43 - محمد عبدا عبدالقادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24437   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2006 برقم ايداع   3351 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  تعديل بند الداره : وتصبح 

الداره والتوقيع للشريكه المتضامن منفرد وله الحق في توكيل الغير في جميع او بعض ماذكر طبقا للعقد الول 

وله حق التعامل مع البنوك وله حق البيع والرهن والقتراض منفردا

44 - يوسف وهبه شفيق فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35135   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-14 

برقم ايداع   923 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  خروج الشريكه المتضامنه / مريم شحاته رمزى 

من الشركه وذلك بعد استلمها كافه حقوقها ومستحقاتها  / تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح للشريك السيد / 

شريف صادق عزيز عبد النور والسيد / يوسف وهبه شفيق فرج مجتمعين او منفردين بما فى ذالك البنوك وكل ما 

يتعلق بالشركه

45 - علء محمد على كلحى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31028   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   9 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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46 - اسلم جيوشي محمد كيلني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31028   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   9 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد / اسلم جيوشي محمد كيلني )منفردا( وله في ذلك كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه ويشمل 

حق الداره والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير الحوميه والهيئات والمؤسسات والشركات والفراد 

والبنوك في جميع المعاملت البنكيه وبيع الصول الثابته والقتراض من البنوك كما له الحق في تفويض او توكيل 

الغير في كل او بعض مما ذكر

47 - محمد محمود محمد على عمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34819   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   2495 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

48 - ايمن محمود محمد على عمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34819   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   2495 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح / للسيد ايمن محمود محمد علي منفردا وله في ذلك كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه ويشمل حق 

الداره والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والهيئات والمؤسسات والشركات والفراد والبنوك في 

جميع المعاملت البنكيه وبيع الصول الثابته والقتراض من البنوك كما له الحق في تفويض او توكيل الغير في 

كل او بعض مما ذكر

49 - جوليان مجدى سعد لطفى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    34819   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   2495 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  وذلك بعد استلمه كافه حقوقه 

ومستحقاته
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تجديد افراد

1 - عبير صالح سليمان بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19361   قيدت فى   10-04-2002 برقم ايداع    

681 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

2 - سليمان خليل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20339   قيدت فى   22-04-2003 برقم ايداع    784 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

3 - كريم عابد محمد عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22851   قيدت فى   25-10-2005 برقم ايداع    

2242 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

4 - احمد ناجح فوزى مرغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27025   قيدت فى   07-02-2012 برقم ايداع    

294 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

5 - احمد ناجح فوزي مرغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27025   قيدت فى   16-06-2015 برقم ايداع    

1167 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

6 - ميلد جرجس لوندى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31674   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

1781 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

7 - احمد محمد حسن عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28461   قيدت فى   28-12-2014 برقم ايداع    

2599 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

8 - شيماء سعيد على فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31384   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

905 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

9 - روميل مختار  ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14028   قيدت فى   28-05-1997 برقم ايداع    

1040 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

10 - المكتب الهندسى لتوريد منتجات البلستيك } محمود عباس محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

16501   قيدت فى   27-05-1999 برقم ايداع    980 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-05-26

11 - سرور سيد عيد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23394   قيدت فى   03-05-2006 برقم ايداع    

959 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

12 - مجدى عاطف عبدالرحمن محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24580   قيدت فى   2007-02-06 

برقم ايداع    271 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

13 - عبد الرحمن احمد عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31374   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    877 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

14 - عونى صبحى عازر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31696   قيدت فى   04-06-2017 برقم 

ايداع    1851 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

15 - محمد احمد عبدالحميد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17673   قيدت فى   18-06-2000 برقم 

ايداع    1219 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

16 - فرج للعلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23319   قيدت فى   09-04-2006 برقم ايداع    785 وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08

17 - مطعم ايمن يحى عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24703   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

804 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

18 - دميان عدلى معتوق دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24784   قيدت فى   06-06-2007 برقم ايداع    

1134 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

19 - رحمو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31608   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    1586 وفى تاريخ  

11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

20 - سعيد عجمى مصطفى عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15208   قيدت فى   10-05-1998 برقم 

ايداع    785 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-09
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21 - عماد عريان زخاري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18632   قيدت فى   23-06-2001 برقم ايداع    

1185 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

22 - عمرو رجب محمود رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27161   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

952 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

23 - مصطفى ابراهيم عبد الواحد حيدرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29656   قيدت فى   2016-02-22 

برقم ايداع    656 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

24 - جوزيف جمال فهيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30158   قيدت فى   31-05-2016 برقم ايداع    

1966 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

25 - دينا نجيب فوزي حبيب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30901   قيدت فى   01-12-2016 برقم 

ايداع    3798 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

26 - منصور محمود على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30925   قيدت فى   08-12-2016 برقم ايداع    

3871 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

27 - هشام محمد سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28737   قيدت فى   25-05-2015 برقم ايداع    

989 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

28 - احمد صلح خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29846   قيدت فى   24-03-2016 برقم ايداع    1124 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

29 - احمد كمال محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29868   قيدت فى   29-03-2016 برقم ايداع    

1170 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

30 - حسام علء الدين فتحى عبد الجواد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29873   قيدت فى   

29-03-2016 برقم ايداع    1180 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-28

31 - نعيم فايق جيد قدوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29994   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

1510 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

32 - سامى رمسيس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10596   قيدت فى   20-03-1994 برقم ايداع    383 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

33 - سامى رمسيس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10596   قيدت فى   21-06-2006 برقم ايداع    

1503 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

34 - علء جمال عبد الواحد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29739   قيدت فى   07-03-2016 برقم 

ايداع    878 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

35 - هدى محمد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30922   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

3862 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

36 - شريف عبده سليمان شاروبيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31172   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    393 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

37 - محمد محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3786   قيدت فى   08-03-1987 برقم ايداع    

461 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

38 - حكيم عبدالسيد حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20988   قيدت فى   02-12-2003 برقم ايداع    

2387 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

39 - تعديل السم التجاري ليصبح / دانيال غطاس فرح دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24371   قيدت فى   

12-12-2006 برقم ايداع    3210 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-11

40 - عبد الرحمن مصطفي حمدان بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25997   قيدت فى   2010-05-31 

برقم ايداع    1073 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

41 - احمد فتحى محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31484   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05
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42 - خالد رفعت عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31665   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    1766 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

43 - جمال فوزى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12141   قيدت فى   11-10-1995 برقم ايداع    

1694 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

44 - مصطفى محمد فرج ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28793   قيدت فى   06-07-2015 برقم 

ايداع    1195 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

45 - مايكل ممدوح نجيب فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31247   قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    

560 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

46 - خالد سليمان علي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31668   قيدت فى   28-05-2017 برقم ايداع    

1772 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

47 - عبدالنعيم احمد عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13939   قيدت فى   06-05-1997 برقم ايداع    

879 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

48 - سامى بطرس مكارى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23509   قيدت فى   30-05-2006 برقم 

ايداع    1234 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

49 - جرجس ناثان يونان شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29020   قيدت فى   18-10-2015 برقم ايداع    

1972 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

50 - امجد ممدوح وهبه جورجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31309   قيدت فى   27-02-2017 برقم ايداع    

703 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

51 - محمد راضى حسن مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31443   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

1052 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

52 - سعيد محمد عبد الرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4177   قيدت فى   06-06-1987 برقم ايداع    

889 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

53 - نسيم اديب رزق ا جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24674   قيدت فى   03-04-2007 برقم ايداع    

697 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

54 - محمد رمضان نعمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31022   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

4195 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

55 - سعد سعيد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31104   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

202 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

56 - خيرا قطب محمود جبيلي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31680   قيدت فى   2017-05-30 

برقم ايداع    1798 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

57 - محمد حنفى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23404   قيدت فى   08-05-2006 برقم ايداع    

992 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

58 - محمد سعد قطب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22676   قيدت فى   24-08-2005 برقم ايداع    

1789 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

59 - زكريا فايز جرجس اسعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31385   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

906 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

60 - نادر نبيه قايين بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31673   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

1780 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

61 - يوسف شحاته يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27124   قيدت فى   12-04-2012 برقم 

ايداع    776 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

62 - علي محمد علي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31031   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

16 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

63 - عادل محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11709   قيدت فى   19-04-1995 برقم ايداع    

692 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18
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64 - اسعد وهيب سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13686   قيدت فى   20-02-1997 برقم ايداع    300 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

65 - عصام صادق كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18347   قيدت فى   21-03-2001 برقم ايداع    437 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

66 - هشام المغاورى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23854   قيدت فى   17-08-2006 برقم ايداع    

2112 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

67 - محمود عادل جابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24015   قيدت فى   27-09-2006 برقم ايداع    

2482 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

68 - شوكت محمد شوكت امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31273   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

69 - محمود اسماعيل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5657   قيدت فى   16-11-1988 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-15

70 - كميل عزمى مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9202   قيدت فى   23-05-1992 برقم ايداع    840 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

71 - عصام حمدى محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13924   قيدت فى   30-04-1997 برقم 

ايداع    840 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

72 - عادل صلح الدين اسماعيل عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26403   قيدت فى   2011-01-03 

برقم ايداع    3 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

73 - امير سمير بطرس مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26756   قيدت فى   06-09-2011 برقم ايداع    

1445 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

74 - أحمد جمال على عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29044   قيدت فى   22-10-2015 برقم 

ايداع    2036 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

75 - نسمة شحاته موسى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29279   قيدت فى   10-12-2015 برقم ايداع    

2637 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

76 - ياسر حمدى محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31597   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    1560 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

77 - محمد ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30871   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

3729 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

78 - سامى بسيونى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20849   قيدت فى   12-10-2003 برقم ايداع    

2044 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-11

79 - مدحت مكرم حبيب خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25491   قيدت فى   21-12-2008 برقم ايداع    

2189 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-20

80 - ماركو سعد نجيب ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27174   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

1012 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19
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تجديد شركات

1 - الباشا للستيراد والتصدير ) الباشا ادريس عباس وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   10834  قيدت فى  

28-06-1994 برقم ايداع   894 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2024  12:00:00ص

2 - ناصر محمد محمد عاشور وشريكه ) شركة اولد عاشور للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   24468  قيدت 

فى  28-12-2006 برقم ايداع   3403 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/12/2026  12:00:00ص

3 - جوزيف مكرم بشاى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26910  قيدت فى  21-12-2011 برقم ايداع   

2126 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  12:00:00ص

4 - شركة اولد عبد ا ) ايمن عبد ا اربعين وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   27115  قيدت فى  

09-04-2012 برقم ايداع   735 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2027  12:00:00ص

5 - شركة ومكتبات سمير وعلى   شركة سبق قيدها برقم :   36491  قيدت فى  13-02-2006 برقم ايداع   

1258 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2026  12:00:00ص

6 - ماريان جمال بشير اسحق وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   9201  قيدت فى  21-05-1992 برقم 

ايداع   831 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00

ص

7 - احمد عبد المنعم عبد القوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9227  قيدت فى  31-05-1992 برقم 

ايداع   893 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00

ص

8 - شركه الفار  لستيراد الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   13884  قيدت فى  12-04-1997 برقم ايداع   

750 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

9 - خالد حسن محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16382  قيدت فى  27-04-1999 برقم ايداع   747 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2024  12:00:00ص

10 - وديع فيليبس بباوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1037  قيدت فى  05-06-1985 برقم ايداع   

526 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2025  12:00:00ص

11 - ماهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8856  قيدت فى  15-01-1992 برقم ايداع   103 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

12 - وليد محمد سالم وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   18356  قيدت فى  25-03-2001 برقم ايداع   

458 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2026  12:00:00ص

13 - فارس محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27142  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   

855 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

14 - محمد علوانى محمد اسماعيل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   30204  قيدت فى  2016-06-12 

برقم ايداع   2092 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  

12:00:00ص

15 - هانى فايز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30872  قيدت فى  03-11-2016 برقم ايداع   3733 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  12:00:00ص

16 - خالد عبدالباسط جابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13946  قيدت فى  06-05-1997 برقم ايداع   

889 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

17 - صيدلية رافت خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16818  قيدت فى  08-09-1999 برقم ايداع   

1667 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2024  12:00:00ص

18 - محمد فايز عبدالكريم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19284  قيدت فى  09-03-2002 برقم ايداع   

432 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2027  12:00:00ص
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19 - محمد ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   31494  قيدت فى  09-04-2017 برقم ايداع   

1227 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00ص

20 - ناجح بلمون يعقوب وشريكه عادل بلمون يعقوب   شركة سبق قيدها برقم :   4237  قيدت فى  

23-06-1987 برقم ايداع   965 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2027  12:00:00ص

21 - اديب جاد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14793  قيدت فى  27-12-1997 برقم ايداع   

2655 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2022  12:00:00ص

22 - محمد وأحمد محمود سيد أحمد وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   4199  قيدت فى  1987-06-14 

برقم ايداع   914 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

23 - البطل الرومانى * لطفى صموئيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12921  قيدت فى  1996-06-29 

برقم ايداع   1202 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  

12:00:00ص

24 - رضا اسماعيل ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14568  قيدت فى  26-10-1997 برقم ايداع   

2164 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2022  12:00:00ص

25 - ابراهيم سعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   22812  قيدت فى  09-10-2005 برقم ايداع   2133 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2025  12:00:00ص

26 - مهنى عبداللطيف مهنى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   22937  قيدت فى  26-11-2005 برقم 

ايداع   2459 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2025  

12:00:00ص

27 - تعديل اسم الشركه ليصبح  محمد عبدا عبد القادر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   24437  قيدت فى  

25-12-2006 برقم ايداع   3351 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2026  12:00:00ص

28 - أرميا مكين بقطر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   14019  قيدت فى  26-05-1997 برقم ايداع   

1023 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  12:00:00ص

29 - حسام فرج احمد فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24783  قيدت فى  06-06-2007 برقم ايداع   

1133 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

30 - أحمد سعيد عبد الرشيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27083  قيدت فى  13-03-2012 برقم 

ايداع   584 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00

ص

31 - ماجده ممتاز شاكر وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   4909  قيدت فى  03-01-1988 برقم ايداع   

10 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2023  12:00:00ص

32 - تعديل اسم الشركة ليصبح  عمرو محمد محمد فرغلى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24748  قيدت 

فى  20-05-2007 برقم ايداع   966 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2027  12:00:00ص

33 - صلح محروس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19377  قيدت فى  16-04-2002 برقم ايداع   

716 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

34 - محمد احمد محمد حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31745  قيدت فى  18-06-2017 برقم ايداع   

1995 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00ص

35 - مصطفى عبد الوهاب وشركاة ) ورثة احمد فوزى عبد الوهاب (   شركة سبق قيدها برقم :   19447  

قيدت فى  21-05-2002 برقم ايداع   936 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/05/2027  12:00:00ص

36 - طه جلل عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26703  قيدت فى  18-07-2011 برقم ايداع   

1209 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2026  12:00:00ص
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37 - عادل لويس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13988  قيدت فى  18-05-1997 برقم ايداع   977 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

38 - محمد عبد اللطيف فتحي عبد اللطيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   29454  قيدت فى  

17-01-2016 برقم ايداع   164 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2026  12:00:00ص

39 - ورثة  عبدا على حسن ) خالد عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24789  قيدت فى  

10-06-2007 برقم ايداع   1147 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2027  12:00:00ص

40 - ورثة  عبدا على حسن ) خالد عبدا وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   24789  قيدت فى  

10-06-2007 برقم ايداع   1148 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2027  12:00:00ص

41 - ورثة  عبدا على حسن ) خالد عبدا وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   24789  قيدت فى  

10-06-2007 برقم ايداع   1149 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2027  12:00:00ص

42 - شركة ارمسترونج للستيراد والتصدير ) أكرم البير وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   27168  قيدت 

فى  16-05-2012 برقم ايداع   992 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2027  12:00:00ص

43 - حازم فتحى محمد حمادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27183  قيدت فى  22-05-2012 برقم 

ايداع   1037 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص
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