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قيود أفراد

1 - نرمين احمد خميس محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2546 ورقم قيد 29628    رئيسى آخر  عن مقر ادارى, بجهة محافظة القاهرة 42 بى التحاد التعاونى

2 - احمد محمد رزق على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2526 ورقم 

قيد 30700    محل رئيسى  عن بيع وتوريد قطع غيار معدات ثقيله, بجهة محافظة القاهرة ش مسجد ابو سالم 

امام سليم الميكانيكى - الدواجن - شقه

3 - اشرف سلطان حسن سلطان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2535 

ورقم قيد 30701    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 9 عماره 19 الحى الخامس الياسمين مدخل 1

4 - شريف ناصر محمد سعودى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2536 

ورقم قيد 30702    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار 24 ش ابو بكر الصديق ش 

عرب الطوايله عزبه النخل الغربيه

5 - عادل عبد اللطيف الجابرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2537 ورقم قيد 30703    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1 مساكن النيل من ش 

السادات

6 - زينب محمد الصاوي محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2538 ورقم قيد 30704    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ومقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة وحده 

رقم8101VP  1620 مبنى ادارى 5 منتجع زيزينيا التجمع الخامس

7 - فتحى سعيد مسلم جبالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2539 ورقم 

قيد 30705    محل رئيسى  عن صناعه الستانلس )تجهيزات معدات المطاعم والفنادق (, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 23 ش ورشه الرخام / مصنع

8 - نصر جمعه ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2581 

ورقم قيد 7783    رئيسى آخر  عن ورشه تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القاهرة 6 ش بلل متفرع من ش 15 

تقسيم ابو رجيله ق 655

9 - محمد سعيد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2566 ورقم 

قيد 30707    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 8 ش احمد ممدوح الحرفيين

10 - سامى احمد محمدى جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2567 

ورقم قيد 30708    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة سوق 1 سوق النيل سوق رقم 1 

مجمع 2 محل 11

11 - بدر الدين رجب عبد الغنى عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 2568 ورقم قيد 30709    محل رئيسى  عن مكوجى كى ملبس, بجهة محافظة القاهرة 31 محل المحليه 

4 المنطقه 3 التجمع الثالث

12 - بدر الدين رجب عبد الغنى عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 2568 ورقم قيد 30709    محل رئيسى  عن مكوجى كى ملبس, بجهة محافظة القاهرة 31 محل المحليه 

4 المنطقه 3 التجمع الثالث

13 - هانى سعد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2569 ورقم 

قيد 30710    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الكمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 227 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة محل 3 ع 2 ش المام مالك
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14 - احمد انور عبد الرحمن سالم جبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2570 ورقم قيد 30711    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات فيما توريد العماله ومستلزمات الحاسب 

اللى, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 12 ش العشرين بلوك 2 تقسيم 6 اكتوبر النهضه - شقه

15 - كريم لقطع الغيار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2571 ورقم قيد 

30712    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات الجديده, بجهة محافظة القاهرة مساكن العبد 624 بلوك 5 

مدخل 2 ش 3 النهضه - محل

16 - نيللى مصطفى امام محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2572 ورقم قيد 30713    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة الوادى الجديد 130 ش مساكن الوادى الجديد - محل

17 - كريم لقطع  غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2573 

ورقم قيد 30714    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة العبد 624 بلوك 2 مدخل 

3 ش 4 النهضه - محل رقم 1

18 - محمد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2574 ورقم 

قيد 30715    محل رئيسى  عن مقاولت عامه واستثمار عقارى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقن 12 ش مكه 

المكرمه من ش الجامع دور ارضى - شقه

19 - احمد محمد احمد على عوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2603 

ورقم قيد 24698    رئيسى آخر  عن الستيراد فيما عدا الفقره36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 والتصدير 

والتوريدات العموميه فيما عدا توريد الكمبيوتر وتوريد العماله والدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة الصعيد 

400 ب 8 م 2 محل 4 النهضه

20 - مدحت محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2591 

ورقم قيد 30722    محل رئيسى  عن مقاولت عامه واعمال الرخام, بجهة محافظة القاهرة 9 ش الصالحين ش 

متولى الشعراوى ابة رجيله

21 - شادى ماركت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2592 ورقم قيد 

30723    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وتجاره وتوريد المواد الغذائيه جمله وقطاعى, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 12 ش المرور مساكن النيل E بلوك 12 محل 1

22 - محمود انور محمد عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2593 ورقم قيد 30724    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات وصيانه كهربه السيارات, بجهة محافظة 

القاهرة اطلس 3 السلم ب 190 ش 2 م 1 - محل

23 - محمود الشريف سيد ابراهيم ابو النصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 2594 ورقم قيد 30725    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة ش محمود بيومى تقاطع 

ش عبده صالح خلف سنابل

24 - شريف هاشم محمد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2595 

ورقم قيد 30726    محل رئيسى  عن تجميع كراسات والكشاكيل, بجهة محافظة القاهرة ش عبد العظيم حسن 

حسين من ش البترول

25 - عشرى حسن منصور احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2596 

ورقم قيد 30727    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة ش محمود مساعد من ش 

جمال شاعين - محل

26 - مسعد مهدى السيد محمد الودينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2597 ورقم قيد 30728    محل رئيسى  عن بيع زيوت, بجهة محافظة القاهرة محل 1 بالعقار رقم 55 حى 1 

مج 5
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27 - ابو العل رمضان على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2598 ورقم قيد 30729    محل رئيسى  عن عصاره, بجهة محافظة القاهرة محل 4 عماره 24 حى 1 مجاوره 

1

28 - محمد رمضان على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2599 ورقم قيد 30730    محل رئيسى  عن عصارة, بجهة محافظة القاهرة محل 25 قطعه 7 منطقه خدمات 

108 فدان حى 5

29 - ابراهيم على ذكى على حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2600 ورقم قيد 30731    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات ) فيماعدا توريد العماله وتوريد 

مستلزمات الحاسب اللى (, بجهة محافظة القاهرة ايجيكو 1200 ب 13 م 1 ش 16 النهضه

30 - ياسر محمد عبد الحكيم عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2606 ورقم قيد 30733    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله وتوريد الحاسب اللى, 

بجهة محافظة القاهرة عقار 4 التجمع الثالث محليه 1 منطقه 3 شقه 10

31 - محمد ابراهيم كامل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2607 

ورقم قيد 30734    محل رئيسى  عن المقاولت والتوريدات فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب 

اللى, بجهة محافظة القاهرة قطعه 2 ب 11 تقسيم الدواجن عرب الجرعان بجوار المعهد الزهرى - شقه

32 - محمد حسن عطية متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2625 

ورقم قيد 30735    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و رصف وانشاء طرق, بجهة محافظة القاهرة ش احمد 

عادل ناصيه خاتم المرسلين المرج الغربيه

33 - وائل محمود عبد الظاهر موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2626 ورقم قيد 30736    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار 165 الحى الثالث المجاوره الخامسه - مكتب

34 - طلل صبحى مدبولى شعبان عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2627 ورقم قيد 30737    محل رئيسى  عن تجاره المواشى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش عبده سليم 

بجوارمدرسه فريده شاهين بركه الحاج بالرضى - شقه

35 - البدرى احمد محمد البدرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2628 

ورقم قيد 30738    محل رئيسى  عن مغسله وتشحيم سيارات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 12 مدخل 1 مساكن 

الجمهوريه

36 - سمير سعد راشد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2629 ورقم 

قيد 30739    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 5 حى 1 مجاوره 1 - مكتب

37 - هويدا محمد عطا إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2651 

ورقم قيد 30743    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الطبيه, بجهة محافظة القاهرة ش ابو بكر الصديق 23 

يوليو

38 - موسى عبد الجواد عبد الجواد فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2652 ورقم قيد 30744    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة القاهرة 18 ش سعيد الموان 

من ش مصنع الصابون المرج الجديده

39 - ابتهال ابراهيم محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2653 ورقم قيد 30745    محل رئيسى  عن تجاره واستيراد مستلزمات مصانع الملبس وتصميم الزياء, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 36 ش جسر السويس الدور 4 - شقه
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40 - هشام محمود صالح محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2654 

ورقم قيد 30746    محل رئيسى  عن بيع بالجمله والتجزئه للكياس وتوريدات عموميه وبيع وصيانه ماكينات 

فاكيوم)فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة القصر من ش طيبه 

من ش اللواء كمال حجاب

41 - مصطفى عبد المولى شحاته العزب تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2655 ورقم قيد 30747    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات الكمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 2 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18 ش ابو 

بكر الصديق من ش الربعين م السد العالى خلف حديقه بدر جسر السويس - محل

42 - عمرو فؤاد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2656 ورقم 

قيد 30748    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 3 ش عبد العظيم الجوهرى من 

ش سمير على الحرفيين

43 - صابر جعفر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2657 

ورقم قيد 30749    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 75 ش الخمسين ابو 

رجيله - محل

44 - هشام مجدى محمود رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2658 

ورقم قيد 30750    محل رئيسى  عن كافى شوب, بجهة محافظة القاهرة مدخل 2 شقه 1 مساكن اطلس 3 عقار 

196

45 - احمد عبد الحميد فتح ا السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2671 ورقم قيد 30751    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة ش مصطفى ابراهيم

46 - فضل جرجس مجلى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2672 ورقم قيد 30752    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة ارض الجنينه ناحيه ش 

الفريد مع الشيخ عاطف

47 - ابراهيم عبد العزيز ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2673 ورقم قيد 30753    محل رئيسى  عن صيانه مصاعد وتوريدات عامه )فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة ش عشره م السيد العالى - شقه

48 - ابانوب يوسف وليم قلينى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2703 

ورقم قيد 30755    محل رئيسى  عن مقاولت تشطيبات عقاريه, بجهة محافظة القاهرة 4 ش مسجد النور 

الجزيره

49 - فردوس عبد العزيز محمد دعبس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2704 ورقم قيد 30756    محل رئيسى  عن دراى كلين, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 شباب جنوبى عماره 

53 التجمع الول

50 - طارق عماد محمد ماجد السلق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2705 ورقم قيد 30757    محل رئيسى  عن تصنيع اطباق ورولت المونيوم فويل, بجهة محافظة القاهرة ارض 

الجبانه خلف مدرسه طاهر ابو زيد - ورشه

51 - وائل يوسف محمد الحسينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2706 

ورقم قيد 30758    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار السيارات والمعدات والمواد الغذائيه واداره مشروعات, 

بجهة محافظة القاهرة 14 ش الحسين بجوار جراج السوبر جيت الحرفيين
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52 - محمود غيط مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2707 ورقم قيد 30759    محل رئيسى  عن اعمال تشطيبات وديكور وتسويق عقارى )دون النترنت (, بجهة 

محافظة القاهرة بلوك 4 كود مرحله 520الكرافت زون منطقه حرفيه مدينتى محل 22

53 - جمال الدين جمال احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2730 ورقم قيد 30760    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة نموذج 4 

السوق الشرقى الرحاب قطاع B محل 32

54 - زيان عز العرب زيان مكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2731 

ورقم قيد 30761    محل رئيسى  عن توريد فاكهه, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 155 عنبر 5 فاكهه ق 1 / 4 

/ 19 / مسلسل155 حصه 16من 1 ط

55 - عطيه جمعه محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2734 

ورقم قيد 30763    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه والتصدير والستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 

6 والمجموعه 19, بجهة محافظة القاهرة فيل 63 المنطقه الولى الحى الرابع التجمع الخامس - شقه

56 - محمد احمد عيد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2741 

ورقم قيد 30764    رئيسى آخر  عن مطعم وكافيه 0, بجهة محافظة القاهرة مشروع الرحاب - السوق التجارى 

القديم - التجمع الول - محل رقم )165- 166 ( مدينة الرحاب

57 - محمد احمد عيد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2741 

ورقم قيد 30764    رئيسى آخر  عن مطعم وكافيه 0, بجهة محافظة شمال سيناء )18( شارع اسماعيل ذكرى - 

بجوار مدرسة احمد عرابى بملك / مدحت احمد عيد حجازى - العريش -

58 - كوافير واتليه مادونا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2757 ورقم 

قيد 30765    محل رئيسى  عن كوافير وبيع وتاجير فساتين, بجهة محافظة القاهرة ناصيه ش عدلى ميخائيل ش 

الفريد عزبه النخل الدور الول شقه

59 - صلح الدين خنانى محمد كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2758 ورقم قيد 30766    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات 

الحاسب اللى( ومقاولت عموميه وتشطيبات وتجاره حدايد وبويات ودهانات, بجهة محافظة القاهرة المجاوره 

g 13 الرابعه الحى التاسع مول جلكسى محل

60 - احمد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2759 

ورقم قيد 30767    محل رئيسى  عن ورشه اعاده تدوير كرتون بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة القاهرة ش التروللى طريق الصرف الصحى الدور الرضى - محل

61 - احمد بهجات فهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2760 

ورقم قيد 30768    محل رئيسى  عن ورشه سمكرى سيارات, بجهة محافظة القاهرة الصعيد 1200 ب 23 م 1 

ش 1 النهضه

62 - على عبد اللطيف محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2761 ورقم قيد 30769    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات المستعمله, بجهة محافظة القاهرة عقار 

4 ش حمزه بن عبد المطلب تقسيم الصلح الزراعى - محل

63 - ماجده جمال عزمى داوود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2762 

ورقم قيد 30770    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 ش يوسف 

صبرى ابو طالب مدخل مدينه الحرفيين - محل

64 - سمير تامر ذكى سيفين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2763 

ورقم قيد 30771    محل رئيسى  عن اعادة تدوير بلستيك ومخلفات الشركات بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار 39 ش جمال الدين الحوض الطويل مؤسسه الزكاه - محل
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65 - محمد عبد الشافى عوض ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2770 ورقم قيد 30773    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة 5  ش مؤسسه 

الزكاه محطه النقطه

66 - صيدليه هبه كمال تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2783 ورقم قيد 

30774    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 19 اهالينا 2 مدينه السلم محل رقم 5

67 - رامى رضا يونان لبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2822 

ورقم قيد 18310    رئيسى آخر  عن مركز علج طبيعى, بجهة محافظة القاهرة عياده P 207 عيادات كايرو 

ميديكال عيادة مجمع توليب النرجس جسم تاتنيس

68 - هانى حامد شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2784 

ورقم قيد 30775    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 19 مجاوره الثالثه المنطقه الثانيه التجمع الثالث دور ارضى شقه 3

69 - مرزوق الفى عزيز جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2785 

ورقم قيد 30776    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القاهرة ش سمير ميخائيل من ش الجمهوريه 

عزبه النخل

70 - محمد فؤاد عبد الرازق قبيصى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2786 ورقم قيد 30777    محل رئيسى  عن بيع عصائر ومشروبات دون المشروبات الحكوليه, بجهة محافظة 

القاهرة مساكن ايجيكو 1200 م 1 ب 49 النهضه - محل 5

71 - اشرف محمد فتحى عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2787 ورقم قيد 30778    محل رئيسى  عن خدمات المحمول )صيانه وبيع اكسسوارات المحمول (, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 344 ش مسجد الرحمن تقسيم عمر بن الخطاب - محل

72 - كريم عبد العاطى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2788 

ورقم قيد 30779    محل رئيسى  عن تجاره السمده والمغذيات والمبيدات الزراعيه, بجهة محافظة القاهرة 24 

ش على بن ابى طالب حوض شاكر

73 - صلح ناجى احمد الشوره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2816 

ورقم قيد 30782    محل رئيسى  عن تصنيع الخشاب, بجهة محافظة القاهرة ش التروللى حوض العمده بركه 

الحاج - جمالون

74 - يوسف صلح يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2817 

ورقم قيد 30783    محل رئيسى  عن بيع وصيانه الريسيفر وكاميرات المراقبه ماعدا اللسلكيه, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 4 ش اسوان متفرع من ش الشركات تقسيم ابو العز الدور الرضى محل رقم 1

75 - صلح عبد الواحد احمد امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2818 ورقم قيد 30784    محل رئيسى  عن تجارة مياه غازيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش مدرسه 

تبارك تقسيم اليمانى - محل

76 - محمد طه فوزى رايض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2819 

ورقم قيد 30785    محل رئيسى  عن تجاره الزيوت والطارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 84 الحى 1 

المجاوره 5 مدينه بدر محل رقم 1

77 - محمد سيد مرزوق عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2820 ورقم قيد 30786    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات 

الحاسب اللى, بجهة محافظة القاهرة عماره 153 الحى الثالث التجمع الخامس شقه 4
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78 - نادى نبيه امين ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2836 

ورقم قيد 30787    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش 118 من ش الربعين 

جسر السويس - محل

79 - سالمان السيد سالمان سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2837 

ورقم قيد 30788    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة عقار 9 ش اولد داود من سليمان 

غزال الرضى - شقه

80 - علء فاروق السيد محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2838 ورقم قيد 30789    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة شقه بالرضى عقار 1 ش سعيد 

عبد اللطيف

81 - يحيى زكريا يحى رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2839 

ورقم قيد 30790    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد جهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله, بجهة محافظة القاهرة 6 ش الزقازيق ش سلمه عمار من ش الصحه عزبه النخل

82 - محمود محمد ابراهيم شديد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2840 

ورقم قيد 30791    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 61 ش النهضه من ش عين شمس عزبه النخل - محل

83 - احمد طارق على حسن سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2841 

ورقم قيد 30792    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد الغازات الطبيه والصناعيه, بجهة محافظة القاهرة ب 134 

مدخل 2 الوادى الجديد

84 - جمال كمال على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2842 

ورقم قيد 30793    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار 2 ش اولد الزياتى من ش 

خلف محمود من ش المهندس عصام - محل

85 - عبد الوهاب ابراهيم زكى عبد المعطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 2843 ورقم قيد 30794    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عمارة 41 لمجاوره 

الرابعه الحى 1 محل رقم 3

86 - محمود محمد يونس عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2848 ورقم قيد 30796    محل رئيسى  عن توريدات عامه) فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب 

اللى  (وتاجير معدات, بجهة محافظة القاهرة 3 ش الربعين م السد العالى

87 - هانى احمد خلف على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2880 ورقم 

قيد 30797    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب 

اللى, بجهة محافظة القاهرة المحموديه 1000 بلوك 2 مدخل 3 شقه 15 مدينه النهضه

88 - ميلد انور راضى اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2881 

ورقم قيد 30798    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القاهرة ش الضغط العالى امام مصنع البلط 

خلف مساكن العبد الجديد - محل

89 - عماد عادل محمد عباس شديد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2882 ورقم قيد 30799    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتسيكلت, بجهة محافظة القاهرة محل 8 عماد 43 

مجاورة 4 التجمع الول

90 - ابراهيم احمد ماهر محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2883 

ورقم قيد 30800    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله وتوريد 

مستلزمات الحاسب اللى (, بجهة محافظة القاهرة 3 ش على الغفير خلف قصر نعمه
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91 - اشرف محمد عبد الهادى عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 2884 ورقم قيد 30801    محل رئيسى  عن بيع مفاتيح وتصليحها, بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسه 

الزكاه مدينه الصفا

92 - مجدى محمد ابو على محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2885 

ورقم قيد 30802    محل رئيسى  عن حلق رجالى, بجهة محافظة القاهرة بلوك 12 مدخل 5 محل 5 اسبيكو 

1300

93 - جان ماهر سيدهم عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2886 

ورقم قيد 30803    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبيليا والواح, بجهة محافظة القاهرة ش المدينه المنوره 

بجوار اشرف الخيار - ورشه

94 - محمد رضا السيد عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2887 ورقم قيد 30804    محل رئيسى  عن بيع وشراء سيارات مستعمله لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة 

ش غرب السكه الحديد عزبه النخل الغربيه

95 - ايمن معن عبدا عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2888 ورقم قيد 30805    محل رئيسى  عن تصدير واستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19, بجهة محافظة القاهرة عنبر 2 اسماك سوق العبور مكتب بالدور الول علوى محل رقم 13

96 - صيدليه الدكتور  ايمن عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2921 ورقم قيد 30806    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة ش مسجد الحطينى بجوار منزل ق 

32 ارض الريان

97 - رحاب عادل صابر احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2924 ورقم قيد 30807    محل رئيسى  عن توريد مواد البناء وخدمات النقل, بجهة محافظة القاهرة نموذج 3 

العقار 1 بلوك 20 مشروع جمعيه امنحتب للسكان اول طريق مصر السماعيليه

98 - علء عبد العال محمدين عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2925 ورقم قيد 30808    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة 36 حى 1 مجاورة 2 محل 1

99 - محمود احمد عطيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2926 

ورقم قيد 30809    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وتجارة البيض وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة 

2 مجاوره 3 الحى الول محل 2

100 - اشرف نصر ا مسعود نصر ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2927 ورقم قيد 30810    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئه المنظفات الصناعيه, بجهة محافظة القاهرة القطعه 

رقم 146 المنطقه الصناعيه ال 100 فدان

101 - منجونه لتصنيع الملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2928 ورقم قيد 30811    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

القاهرة الثلجه ش جسر السويس

102 - محمد عبد ا رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2929 

ورقم قيد 30812    محل رئيسى  عن تجاره المراتب والمفروشات, بجهة محافظة القاهرة محل ناصيه الشرقيه 

القبليه دور ارضى سيتى مول

103 - احمد هشام عبد الصادق معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2931 ورقم قيد 30813    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 18 ش المستكاوى
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104 - مصطفى على عبد الظاهر السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2948 ورقم قيد 30814    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين وجافه, بجهة محافظة القاهرة ش المحطه 

الغربى بجوار محطه الصرف الصحى

105 - يعقوب اديب نظير منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2949 ورقم قيد 30815    محل رئيسى  عن بيع شنط بلستيك, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 1 ش رشدى 

متفرع من الشيخ منصور عزبه النخل - محل

106 - نصر عبد الواحد محمد شورى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2950 ورقم قيد 30816    محل رئيسى  عن مطعم جمبرى وسبيط, بجهة محافظة القاهرة محل 39 مركز شباب 

اهالينا 2 اخر جمال عبد الناصر

107 - اسلم محمد ثابت سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2951 ورقم قيد 30817    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتشطيبات ولند سكيب, بجهة محافظة القاهرة 

شقه رقم 1 بالعقار 33 الحى المتميز 2 المنطقه 6

108 - عادل صابر مليجى عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2952 ورقم قيد 30818    محل رئيسى  عن ورشه كاوتش سيارات, بجهة محافظة القاهرة ب 129 م المصانع 

1 اطلس

109 - عائشه عبد الرؤوف خالد ابو خالد التميمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 2953 ورقم قيد 30819    محل رئيسى  عن بيع منتجات عصائر )دون الحكوليات(, بجهة محافظة 

B11 القاهرة مول الجامعه الحى السابع محل رقم

110 - محمود عوض عطية محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2954 ورقم قيد 30820    محل رئيسى  عن توريد حديد التسليح, بجهة محافظة القاهرة شقه 1 فيل 2 ج 

جادرينيا هايتس 3 التجمع الخامس

111 - حسام احمد السيد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2955 

ورقم قيد 30821    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة السعيد 996 بلوك 24 م 

1 النهضه

112 - صلح احمدى عبد القادر حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2956 ورقم قيد 30822    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار الموبيل, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 21 ش 

الجامع الزهر من ش جمال عبد الناصر

113 - صبرى القرين لتجارة البلح تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2957 ورقم قيد 30823    محل رئيسى  عن تجارة بلح, بجهة محافظة القاهرة ايجيكو 1200 بلوك 50 م 

النهضه مدخل 1 محل 3

114 - اسلم محمد فخرى محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 2987 ورقم قيد 30826    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة مساكن الجمهوريه ب 88 م 3 ش 6

115 - شنوده وكيل فهمى بسطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2992 

ورقم قيد 30828    محل رئيسى  عن بيع طيور زينه, بجهة محافظة القاهرة 73 ش ابراهيم الخيل -قباء

116 - صلح عاطف السيد عسكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2994 ورقم قيد 30830    محل رئيسى  عن تشغيل وتشكيل معادن والفورفورجيه وتوريدات عموميه ) فيماعدا 

توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ), بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 5 مبنى هـ بالدور الرضى 

مجمع التطبيقين الصناعى
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117 - تامر محمد عبد الخالق قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2995 ورقم قيد 30831    محل رئيسى  عن تجارة الفاكهه جمله, بجهة محافظة القاهرة قسم الفاكهه ملك الجمعيه 

بسوق العبور محل رقم 7

118 - محمد راشد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2996 ورقم 

قيد 30832    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة 4 ش 141 من العشرين - محل

119 - عماد نصحى عطا ا عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2997 ورقم قيد 30833    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة القاهرة 3 

ش نصحى عطا ا خلف جلكسو

120 - نادر جمال زكريا رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3018 ورقم قيد 30834    محل رئيسى  عن بيع وتوريد مفروشات, بجهة محافظة القاهرة 12 ش عدلى ميخائيل 

مدينه الزهور عزبه النخل

121 - صابر صبحى سيد على تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3027 

ورقم قيد 30835    محل رئيسى  عن تدوير الكرتون, بجهة محافظة القاهرة 1 ش مسجد الحاجه النزهه من ش 

التروللى البرهانيه

122 - ماجد مكين فيض ا رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3028 ورقم قيد 30836    محل رئيسى  عن تركيب وصيانه وتوريد الوميتال, بجهة محافظة القاهرة 19 ب 

عثمان بن عفان عزبه النخل

123 - محمود محمد محمد عبد الحق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3029 ورقم قيد 30837    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد اثاث منزلى, بجهة محافظة القاهرة عقار 7 ش فاطمه 

الزهراء م التوحيد - محل

124 - محمد عطيه على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3064 

ورقم قيد 30842    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال وهدايا, بجهة محافظة القاهرة السوق القديم الرحاب محل 

116

125 - عمرو هشام عبد الرحمن عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 3065 ورقم قيد 30843    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة القاهرة دور 2 بعد الرضى سيتى مول 3 

ق 97 خدمات دار مصر

126 - علء اشرف احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3066 

ورقم قيد 30844    محل رئيسى  عن عرض وبيع المخبوزات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 25 اطلس ح 222 

مدهل 1 النهضه

127 - صيدليه د / وهيب اشرف وهيب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 3067 ورقم قيد 30845    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة ش المركز الجتماعى امام 

مدرسه قاسم امين كفر الشرفا
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فروع الفراد

1 - عماد صموئيل فهمى ساويرس  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   2543 ورقم قيد   17141  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 وفى حدود المصرح به  بجهة محافظة 

القاهرة 6 ش 9 المنطقه 8 مساكن شيراتون شقه رقم 4 الدور الرضى

2 - محمود حسين عبدالسلم حسين  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   2525 ورقم قيد   30698  محل فرعى  

عن بقاله  بجهة محافظة القليوبية 49ش الجمهوريه -منشيه عبد المنعم رياض -ملك//محمد فخر الدين علي

3 - محمود حسين عبدالسلم حسين  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   2525 ورقم قيد   30698  محل فرعى  

عن بقاله  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان// 2ش عبدالعزيز من قناه السويس ميدان السماعيليه-ملك// محمد 

عبدالفتاح مصطفي

4 - صيدليه الدكتور// سامح شلبي  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   2604 ورقم قيد   30732  محل فرعى  

عن صيدلية عامه  بجهة محافظة القليوبية قليوب البلد-بملك// سيد ابراهيم صالح

5 - صيدليه الدكتور// سامح شلبي  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   2604 ورقم قيد   30732  محل فرعى  

عن صيدلية عامه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان// القاهره الجديده-44المجاوره الثامنه التجمع الول7-

ملك//وزاره السكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه

6 - صبحى كمال عبدا حسن  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   2768 ورقم قيد   30772  محل فرعى  عن  

مقاولت وتوريدات عامه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية 7ش 

ابراهيم الخليل -شقه رقم 1-7 ش ابراهيم الخليل -بملك / عبدالسلم عيسى عبده

7 - صبحى كمال عبدا حسن  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   2768 ورقم قيد   30772  محل فرعى  عن  

مقاولت وتوريدات عامه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 

67 منطقة جنوب الورش المركزيه

8 - احمد محمد مجدى احمد خيره  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   2958 ورقم قيد   30824  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه ماعدا الكمبيوتر ومشتملته والعماله  بجهة محافظة الغربية برج الكورنيش بجوار 

مسجد السلم - طنطا --بملك // منال على على الدين

9 - احمد محمد مجدى احمد خيره  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   2958 ورقم قيد   30824  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه ماعدا الكمبيوتر ومشتملته والعماله  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 58 مدخل 

3 الحى الثالث شارع الواحه - الدور الثالث -

10 - محمد على ابراهيم داود  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   2990 ورقم قيد   30827  محل فرعى  عن 

استصلح وخدمه اراضى وبساتين بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة الغربية سند بسط - مركز زفتى 

--بملك // ابراهيم على ابراهيم داود

11 - محمد على ابراهيم داود  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   2990 ورقم قيد   30827  محل فرعى  عن 

استصلح وخدمه اراضى وبساتين بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة القاهرة بدر شارع الحى السابع 

بالدور الول علوى

12 - عماد جميل زكى عوض  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   3060 ورقم قيد   19746  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط المشروبات الكحوليه  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 3 مول كرنفال الكائن بالمنطقه رقم S 4 الحى 

الثانى المنطقه 5 التجمع الخامس
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قيود الشركات

1 - وان ادفايس للستشارات الماليه عن الوراق الماليه شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    2575 ورقم قيد  30716    مركز عام  عن الستشارات الماليه عن الوراق 

الماليه  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 5 ا المنطقه الترفيهيه مبنى C التجمع الخامس الدور الثانى

2 - شركة حسين جهاد واسلم على شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

2576 ورقم قيد  30717    مركز عام  عن التسويق العقارى ماعدا الدعايه والعلن  بجهة محافظة القاهرة 

352 شقه 1 فيل دور ارضى حى ج جنوب الكاديميه التجمع الخامس

3 - نبيل عبد الرحمن وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

2577 ورقم قيد  30718    مركز عام  عن تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير  بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش الدجوى خلف بنك القاهره

4 - محمد مصطفى محمد وشركاه شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

2578 ورقم قيد  30719    مركز عام  عن تركيب العمال المعدنية والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد 

اجهزه الكمبيوتر وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة ش داير الناحيه ببركه الحاج - شقه

5 - شهيره رءوف عبد المنعم سالم وشريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    2630 ورقم قيد  30740    مركز عام  عن تجاره الملبس ومستلزماتها فيما عدا الملبس 

العسكريه  بجهة محافظة القاهرة عماره جى جى 2 كمبوند هايد بارك ش التسعين الجنوبى - شقه 2

6 - شركة اشرف محمد فوزى وشريكيه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    2631 ورقم قيد  30741    مركز عام  عن التسويق العقارى فيما عدا النترنت  بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 12 ش المام البخارى متفرع من ش جمال عبد الناصر جسر السويس - شقه

7 - عبده صبحى عبده وشركاؤه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

2732 ورقم قيد  30762    مركز عام  عن تجاره حديد التسليح والسمنت  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 5 

أ المنطقه الصناعيه السادسه

8 - مينا اشرف وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    2790 

ورقم قيد  30780    مركز عام  عن مطبعه فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 230 لسنه 2021 (  

بجهة محافظة القاهرة 1 الصحابه من ش الهادى البشير منشيه السد العالى

9 - احمد عبد العاطى محمود بكرى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    2791 ورقم قيد  30781    مركز عام  عن التجاره والتوزيع للمواد الغذائيه  بجهة محافظة 

القاهرة ه 1 مدخل ب ش المجاوره الولى الحى الول - شقه 4

10 - احمد محمد جعفر عبد العال وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    2993 ورقم قيد  30829    مركز عام  عن تجاره السماك  بجهة محافظة القاهرة سوق العبور عنبر 

السماك رقم 1 بحصه 8 قيراط دور علوى محل رقم 25

11 - محمود حسن حسن محمد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    3032 ورقم قيد  30839    مركز عام  عن اعمال كهروميكانيكيا واعمال تكميليه تخصصيه 

وتشطيبات مبانى  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 49 ش جمال عبد الناصر من ش جسر السويس

12 - ربيع قرنى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3033 

ورقم قيد  30840    مركز عام  عن هو القيام باعمال التوريدات والمقاولت العامه )فيما عدا توريد اجهزه 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 21 ش عمر بن الخطاب قباء

13 - مايكل نتعى حليم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

3068 ورقم قيد  30846    مركز عام  عن توريدات عموميه ودعايه واعلن فيماعدا توريد العماله واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه 

رقم 12 لسنه 2022(  بجهة محافظة القاهرة 18 برج الندلس ش ابناء سوهاج من ش 27
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فروع الشركات

1 - عمر عبد العزيز على عزت وشريكه   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    2824 ورقم قيد   30284   

فرعى  عن بيع وتوريد منتجات البان  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 11 ايه الدور الرضى ق 28 - 29 مركز 

خدمات المدينه

2 - ميلك اند مور MILK & more   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    2824 ورقم قيد   30284   

فرعى  عن بيع وتوريد منتجات البان  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 11 ايه الدور الرضى ق 28 - 29 مركز 

خدمات المدينه

3 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعمعمار السعيد عبدالمطلب وشركاه   قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    2891 ورقم قيد   25381   فرعى  عن ادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة الجيزة 2 أ ش الدكتور 

المحروقى ناصيه البطل احمد عبد العزيز المهندسين الجيزة

4 - شركه السعيد لداره وتشغيل المطاعمعمار السعيد عبدالمطلب وشركاه   قيدت فى   25-05-2022 برقم 

ايداع    2891 ورقم قيد   25381   فرعى  عن ادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة القاهره الجديد 

نادي الزهور فرع التجمع الخامس بجوار ملعب كره القدم الرئيسي بوابه المنطقه الخلفيه

5 - امل عبد العليم الجندى وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    2917 ورقم قيد   19507   

فرعى  عن اداره وانشاء معامل تحاليل طبيه  بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم 2 يسار المصعد بالدور الثالث 

علوى بالعقار رقم 34 ش عباس العقاد مدينه نصر اول

6 - معامل سينا لب للتحاليل الطبيه   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    2917 ورقم قيد   19507   

فرعى  عن اداره وانشاء معامل تحاليل طبيه  بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم 2 يسار المصعد بالدور الثالث 

علوى بالعقار رقم 34 ش عباس العقاد مدينه نصر اول

7 - احمد محمود جاد على وشركاه   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    3016 ورقم قيد   22282   

فرعى  عن المقاولت والتوريدات العموميه وتصنيع الثاث الخشبى والمعدنى فى حدود المصرح به  بجهة 

محافظة القاهرة الطريق الدائرى نزله كوبرى سماحه طريق النقطه نهايه الرشاح

8 - المشرق للمقاولت والتوريدات العموميه   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    3016 ورقم قيد   

22282   فرعى  عن المقاولت والتوريدات العموميه وتصنيع الثاث الخشبى والمعدنى فى حدود المصرح به  

بجهة محافظة القاهرة الطريق الدائرى نزله كوبرى سماحه طريق النقطه نهايه الرشاح

9 - تامر جمال حامد وشركائه   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3020 ورقم قيد   17491   فرعى  

عن الغاء نشاط طباعه العلنات والملصقات وطباعه المطبوعات الورقيه  بجهة محافظة القاهرة فرع بالعنوان 

رقم5 الترجمان

10 - تامر جمال حامد وشركائه   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3022 ورقم قيد   17491   فرعى  

عن الغاء نشاط طباعه العلنات والملصقات وطباعه المطبوعات الورقيه  بجهة محافظة القاهرة فرع بالعنوان 

محل 109 بمول مرحبا ش المحكمه التجمع الخامس قطعه  65 , 64

11 - ستار   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3022 ورقم قيد   17491   فرعى  عن الغاء نشاط 

طباعه العلنات والملصقات وطباعه المطبوعات الورقيه  بجهة محافظة القاهرة فرع بالعنوان محل 109 بمول 

مرحبا ش المحكمه التجمع الخامس قطعه  65 , 64

12 - تامر جمال حامد وشركائه   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3024 ورقم قيد   17491   فرعى  

عن الغاء نشاط طباعه العلنات والملصقات وطباعه المطبوعات الورقيه  بجهة محافظة القاهرة 129 ش النزهه

13 - ستار   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3024 ورقم قيد   17491   فرعى  عن الغاء نشاط 

طباعه العلنات والملصقات وطباعه المطبوعات الورقيه  بجهة محافظة القاهرة 129 ش النزهه

14 - تامر جمال حامد وشركائه   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3026 ورقم قيد   17491   فرعى  

عن الغاء نشاط طباعه العلنات والملصقات وطباعه المطبوعات الورقيه  بجهة محافظة القاهرة 49 ش عبد 

العزيز ناصه ش محمد على

15 - ستار   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3026 ورقم قيد   17491   فرعى  عن الغاء نشاط 

طباعه العلنات والملصقات وطباعه المطبوعات الورقيه  بجهة محافظة القاهرة 49 ش عبد العزيز ناصه ش 

محمد على
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 محو - شطب

1 - رجب كليب رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27009 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع  1442 

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

2 - ايمن ايوب مكارى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   29134 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  3832 

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

3 - خيرى عبد الدايم دسوقى عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29506 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

4723 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

4 - محمد احمد مسلسل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   30516 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  1918 

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

5 - محمد ابراهيم عبد التواب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   21438 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع  

1050 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

6 - عمرو محمد محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7939 قيد فى 27-09-2006 برقم ايداع  1494 وفى 

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

7 - محمود عفيفى محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21883 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع  1806 

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

8 - هانى سامى ذكى كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25068 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع  882 وفى 

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

9 - رضا عبد الحكيم احمد عزو  تاجر فرد سبق قيده برقم   5080 قيد فى 24-01-2006 برقم ايداع  83 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسى

10 - رضا عبد الحكيم احمد عزو  تاجر فرد سبق قيده برقم   5080 قيد فى 24-02-2004 برقم ايداع  189 

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

11 - اميل راوى سعيد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   10753 قيد فى 07-09-2011 برقم ايداع  1005 

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

12 - ضياء عبد العزيز محمد عبد العزيز جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29668 قيد فى 21-11-2021 برقم 

ايداع  5139 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

13 - هدى موسى داوود الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9010 قيد فى 17-02-2008 برقم ايداع  150 

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

14 - جوهر سعيد عبد زكى عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   23304 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع  

4305 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

15 - عبد الرحيم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6531 قيد فى 09-07-2005 برقم ايداع  868 وفى 

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

16 - عادل محمود مبارك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18063 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع  

1245 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

17 - احمد محمد حجازى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19931 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع  4471 

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

18 - بسمه شوقى عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29325 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

4299 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

19 - صلح عبد الفضيل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   1893 قيد فى 12-02-2000 برقم ايداع  107 

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

20 - منى على محمد على هجرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   9603 قيد فى 21-06-2009 برقم ايداع  652 

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

21 - رومانى رضا حنا عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   17600 قيد فى 06-02-2017 برقم ايداع  547 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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22 - محمد عبد الحميد حسانى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   23227 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع  

4172 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

23 - احمد محمد توفيق راغب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24863 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع  

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

24 - محمود ناجى حامد عبد النافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   28102 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  894 

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

25 - جون جرجس حبيب كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   29152 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  3870 

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

26 - صفوت ابراهيم عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14642 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع  

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

27 - جاد صابر جاد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   28747 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  2752 وفى 

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

28 - محمد سعيد محمد الحنبلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9565 قيد فى 28-05-2009 برقم ايداع  550 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

29 - منير حسن للتخليص الجمركى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27235 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

2148 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - عيد محمد ابراهيم عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم   14948 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع   1182 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - محمد ابراهيم محمد السويفى تاجر فرد سبق قيده برقم   18665 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع   2278 

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

3 - احمد السعيد ابراهيم العزب غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   28737 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع   

2726 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

4 - ناصر احمد كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19469 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع   3709 فى 

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

5 - احمد محمد احمد على عوده تاجر فرد سبق قيده برقم   24698 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع   238 

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

6 - عبد المسيح صادق ملك عبد النور تاجر فرد سبق قيده برقم   16528 قيد فى 17-10-2016 برقم ايداع   

3690 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - محمود عبد الحميد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   19600 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع   

3923 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - عمرو مختار لبيع قطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   25133 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع   

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

9 - حسام رشاد عواجه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28112 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع   930 فى 

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

10 - ولء محمد عواد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   24930 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع   619 

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

11 - سعيد مختار عبد المنعم محمود جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   30453 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   

1737 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - دويدار لللوميتال تاجر فرد سبق قيده برقم   1084 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع   67 فى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - خالد مصلح صالح موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   24969 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   688 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

14 - مصطفى كامل عبد الحميد مغازى تاجر فرد سبق قيده برقم   13253 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع   

1458 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - مسعد حليم زكى دوس تاجر فرد سبق قيده برقم   10288 قيد فى 21-11-2010 برقم ايداع   1339 فى 

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

16 - محمود خالد محمود الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   28275 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع   1359 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - مؤسسه حسانين لبيع الرخام تاجر فرد سبق قيده برقم   30137 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   567 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,500.000

18 - نور بشرى بطرس يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم   7545 قيد فى 27-06-2006 برقم ايداع   925 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

19 - محمود ممدوح عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   23928 قيد فى 08-11-2018 برقم ايداع   

5361 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - رشا محمود حسن عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   23944 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع   

5400 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

21 - احمد باهر محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم   24437 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع   6223 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - عبد ا محمد عبد ا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17082 قيد فى 14-12-2016 برقم ايداع   4586 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

23 - محمد بريك حامد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   23193 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع   4099 

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

24 - اشرف مصطفى على عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   28377 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع   

1638 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - محمود عوده مسعود على تاجر فرد سبق قيده برقم   16901 قيد فى 23-11-2016 برقم ايداع   4289 

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

26 - منى دسوقى امين بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   24211 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع   5871 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  26,000.000

27 - محمد السيد عزب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   27795 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع   97 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - سارة ابراهيم مصطفى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   30454 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   1738 

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

29 - رومانى قابيل اسكندر بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   29736 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   

5288 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - مينا ظريف راتب سان حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   29919 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع   5795 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

31 - ماجد احمد شوقى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   30838 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع   

3030 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - عماد صموئيل فهمى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم    17141 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع    

4680 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 ش 9 المنطقه 8 مساكن 

شيراتون شقه رقم 4 الدور الرضى

2 - رضا فوزى ابراهيم الدسوقى فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    21865 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع    

1781 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح شقه 18 

بالعقار 23 مجاوره ثالثه المنطقه الثالثه عمارات

3 - نرمين احمد خميس محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    29628 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

5014 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 42 بى التحاد التعاونى

4 - نرمين احمد خميس محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    29628 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

5014 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح محل رئيسى اخر 42 بى 

التحاد التعاونى

5 - نصر جمعه ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7783 قيد فى 31-08-2006 برقم ايداع    1284 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 6 ش بلل 

متفرع من ش 15 تقسيم ابو رجيله ق 655 بنشاط ورشه تصنيع موبيليا وراس مال 50000 خمسون الف جنيه 

وبدايه النشاط 1 / 1 / 2022

6 - نصر جمعه ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7783 قيد فى 31-08-2006 برقم ايداع    1284 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 ش بلل متفرع من ش 15 تقسيم ابو 

رجيله ق 655

7 - حماده عبد اللطيف عبد الحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم    22696 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع    

3201 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 6 ش 

مصطفى عنانى موازى لشارع النزهه السبع عمارات الماطه مكتب رقم 5

8 - احمد محمد احمد على عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    24698 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    238 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الصعيد 400 ب 8 م 2 محل 4 النهضه

9 - احمد محمد احمد على عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    24698 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    238 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان الصعيد 

400 ب 8 م 2 محل 4 النهضه بنشاط مركز خدمات سيارات وبدايه النشاط 1 / 7 / 2010 السمه التجاريه 

مركز العوده لخدمات السيارات وراس ماله 20000

10 - احمد محمد احمد على عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    24698 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    

238 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح بلوك 5 شقه 

3  مساكن الصعيد أ

11 - صباح محمد صبحى مصطفى عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    29001 قيد فى 2021-08-18 

برقم ايداع    3479 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح / الشركة العربيه ب 600 بلوك 8 مدخل 1 شقه 11

12 - مصطفى محمد عثمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30742 قيد فى 13-06-2019 برقم ايداع    

4800 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل العنوان الى// 10ش 

140 مسجد الوطنيه

13 - احمد سالم اسماعيل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    13508 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع    1819 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى شقه بالقطعه 9 بلوك 

18034 الحى التاسع

14 - عماد صموئيل فهمى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم    17141 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

2543 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 6 ش 

9 المنطقه 8 مساكن شيراتون شقه رقم 4 الدور الرضى
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15 - عمرو محمد محمود حسنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21253 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    

724 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان عقار 7 

مربع 1145 / 6 شقه رقم 1 الدور الرضى مساكن شيراتون

16 - احمد محمد ابو ضيف بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    24857 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع    502 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح 23 

ش رشيد قبيسى بركه الحاج

17 - عماد صموئيل فهمى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم    17141 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع    

4680 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 6 ش 

9 المنطقه 8 مساكن شيراتون شقه رقم 4 الدور الرضى

18 - احمد ابو بكر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27353 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    2521 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 1 ش احمد 

بدور القصر المنيرة الغربيه

19 - ولء محمد عواد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    24930 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    619 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 23 حى الياسمين 

6 التجمع الول

20 - سامح عبد الفتاح ابراهيم شندى تاجر فرد سبق قيده برقم    14082 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع    

2649 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح وحده رقم 

103 عقار رقم 7 ش وهدان

21 - سامح عبد الفتاح ابراهيم شندى تاجر فرد سبق قيده برقم    14082 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع    

2649 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 103 

عقار 7 ش وهدان

22 - سامح عبد الفتاح ابراهيم شندى تاجر فرد سبق قيده برقم    14082 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    

2169 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 103 

عقار 7 ش وهدان

23 - محمود جابر ريان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11584 قيد فى 02-09-2014 برقم ايداع    952 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / مساكن 

الجيزه بلوك 3 مدخل 1 شقه 2

24 - محمود جابر ريان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11584 قيد فى 15-01-2013 برقم ايداع    65 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مساكن اسبيكو 

بلوك 31 مدخل 3 شقه 2

25 - محمود جابر ريان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11584 قيد فى 15-01-2013 برقم ايداع    65 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / مساكن 

الجيزه بلوك 3 مدخل 1 شقه 2

26 - محمد فتحى عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17050 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    

4537 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 3 

عماره 4 المجاوره السادسه التجمع الول

27 - ممدوح عبده عبد الحميد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم    16853 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع    

4208 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 51 شرق 

الكاديميه التجمع الول شقه رقم 1 بالرضى

28 - انطونيوس ميخائيل وليم شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    30400 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

1501 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 10 ش 

حسين ابراهيم متفرع من ش جمال عبد الناصر

29 - مسعد حليم زكى دوس تاجر فرد سبق قيده برقم    10288 قيد فى 21-11-2010 برقم ايداع    1339 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 12 ش غيط 

العنب من الشيخ منصور تقسيم الزهور
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30 - رامى رضا يونان لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    18310 قيد فى 16-04-2017 برقم ايداع    1686 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عياده P 207 عيادات كايرو ميديكال 

عيادة مجمع توليب النرجس جسم تاتنيس بنشاط مركز علج طبيعى وراس مال 10000 عشره الف جنيه وسمته 

تجاريه مركز رامى للعلج الطبيعى

31 - رامى رضا يونان لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    18310 قيد فى 16-04-2017 برقم ايداع    1686 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه مركز رئيسى اخر بالعنوان / عياده  

مجمع تيوليب النرجس التجمع الخامس بنشاط مركز علج طبيعى وراس مال 10000 عشره الف جنيه وسمته 

تجاريه مركز رامى للعلج الطبيعى

32 - محمود السيد سليمان عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    24130 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    

5726 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 74 ش 

مدرسه البيان الحرفيين

33 - محمود ممدوح عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    23928 قيد فى 08-11-2018 برقم ايداع    

5361 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 

28 سوق العبد القديم

34 - احمد باهر محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    24437 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    6223 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / مجاوره 3 مول 

f 12 360 التجارى محل رقم

35 - رباب عاطف معوض محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23659 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع    

4905 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 43 ش 

كليوباترا محل رقم 9 بالدور الثانى

36 - ياسمين محسن متولى عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم    23692 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

4965 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده 

139 دور ارضى مبنى على 167 على 1 ق اول التجمع الخامس

37 - السيد ابراهيم حسن سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    28691 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    2592 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 8 الدور 

الرضى ش محمد سعيد تقسيم القانونيين

38 - السمان احمد عبد الحليم السمان تاجر فرد سبق قيده برقم    7269 قيد فى 19-04-2006 برقم ايداع    

514 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ادراج العنوان كامل بالسجل 

التجارى ليصبح / محل رقم 19 الدور الرضى بلوك E مدينة الحرفيين طبقا لعقد التمليك

39 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس اضافه فرع بالعنوان المحل رقم 3 

بمنتجع ستيل دى مارى بالعين السخنه عتاقه

40 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم 3 بمنتجع ستيل ى مارى 

السخنه عتاقه

41 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المحل رقم 34 نموذج E منتجع ستيل 

مارينا ريسندتس الكيلو 106 سيدى عبد الرحمن

42 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان محل رقم 3 مول 

كرنفال الكائن بالمنقطه رقم s / 4 الحى الثانى المنطقه 5 التجمع الخامس

43 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اضافه فرع بالعنوان المحل رقم 34 

نموذج E بمبنى الوحدات الفندقيه منتجع ستيل مارينا ريسيدنس سيدى عبد الرحمن
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44 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس اضافه فرع بالعنوان المحل رقم 3 قريه 

ستيل سى فيو مركز جنوب ابو الدرج الزعفرانه عتاقه

45 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل رقم 3 مول كرنفال الكائن بالمنطقه 

رقم S 4 الحى الثانى المنطقه 5 التجمع الخامس

46 - عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    4167 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس المحل رقم 3 قريه ستيل سى فيو مركز 

جنوب ابو الدرج الزعفرانه

47 - ميشيل نصيف بباوى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    23314 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع    4324 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 11 ش نصر 

ابراهيم من ش التروللى

48 - اسلم مصطفى احمد محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    26338 قيد فى 29-10-2019 برقم 

ايداع    3845 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان  بالعنوان قطعه رقم 14 بلوك 20040 المنطقه الصناعيه الولى المتداد الغربى م العبور القليوبيه ملك 

شركة جرانتى للصناعه والتجاره
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النشاط

1 - محمد احمد محمد عبد الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  17472 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    345

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط المقاولت العامه

2 - احمد محمد احمد على عوده تاجر فرد سبق قيده برقم  24698 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    238

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح التصدير والستيراد فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحاسب اللى

3 - صباح محمد صبحى مصطفى عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  29001 قيد فى 18-08-2021 برقم 

ايداع    3479وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشه تصنيع ملبس

4 - محب منير مرقص عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  30318 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

1215وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع المنتجات الجلدية 

والتصدير والتوريدات )فيما عدا العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى (

5 - ايهاب محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22659 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    3141وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التعبئه والتغليف

6 - احمد محمد ابو ضيف بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  24857 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع    502وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/  مصنع لتصنيع البلستيك ومواد التعبئه 

والتغليف

7 - دويدار لللوميتال تاجر فرد سبق قيده برقم  1084 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع    67وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد وتركيب باب وشباك الوميتال ووجهات 

زجاجيه

8 - خالد مصلح صالح موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  24969 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع    688وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط هو / توريدات عموميه وتنيم مؤتمرات وحفلت 

الى النشاط الصلى خدمات رجال العمال )فاكس وتليفون ( )فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب 

اللى ( وبعد الحصول على التراخيص اللزمه

9 - احمد كمال رفاعى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4286 قيد فى 15-03-2003 برقم ايداع    287وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره قطع غيار السيارات

10 - مصطفى كامل عبد الحميد مغازى تاجر فرد سبق قيده برقم  13253 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع    

1458وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير فيما عدا 

الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 والمقاولت العموميه  والتوريدات العموميه اللت والمعدات الزراعيه 

وتجارة وبيع الحبوب الزراعيه وشبكات الرى والستشارات التسويقيه والوكلت التجاريه واستصلح الراضى 

الزراعيه

11 - ممدوح عبده عبد الحميد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  16853 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع    

4208وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اقامه وادارة المحال 

والمولت التجاريه واعمال المقاولت العموميه والمرافق والشبكات ومقاولت صيانه المبانى والتشطيب والديكور 

والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله ومستلزمات الحساب اللى (

12 - محمد ناجى احمد الشوره تاجر فرد سبق قيده برقم  22362 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع    2649

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع الخشاب

13 - البغدادى للستثمار العقارى والتشطيبات تاجر فرد سبق قيده برقم  25957 قيد فى 17-07-2019 برقم 

ايداع    2776وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / ليصبح مقاولت عامه 

وتشطيبات

14 - مؤسسه حسانين لبيع الرخام تاجر فرد سبق قيده برقم  30137 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    567

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت عموميه رخام
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15 - احمد باهر محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم  24437 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    6223وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه )فيما 

عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ( والستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19

16 - مايكل مجدى فهمى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  30355 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    1319

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره اقمشه

17 - سامح سيد عطية عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  17344 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع    120

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

وتوريد مستلزمات الحاسب اللى

18 - مصطفى خليل احمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  17467 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع    

338وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط / تسويق العقارى دون النترنت

19 - محمد عبد الفتاح محمد طه الخميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  30527 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

1953وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط بقاله تموينيه

20 - محمود محمد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7001 قيد فى 19-01-2006 برقم ايداع    61وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط صيانه ماكينات الخياطه

21 - محمد محمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  16674 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع    3929وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه ) فيما عدا توريد 

العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ( ومكتبيه

22 - علء محمد ابراهيم الغيطى تاجر فرد سبق قيده برقم  22717 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع    3244

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / استصلح اراضى الزراعيه والصحراويه 

وزراعتها حتى 50000 فدان

23 - مينا صادق روبيل مكسموس تاجر فرد سبق قيده برقم  30143 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    573

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تصدير للفرع

24 - محمد سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16044 قيد فى 14-08-2016 برقم ايداع    2923

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / توريدات عموميه وتشطيبات داخليه 

وخارجيه

25 - محمد السيد عزب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27795 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    97وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره واستيراد وتصنيع لدى الغير للمكملت 

الغذائيه ومستحضرات التجميل والعنايه بالبشره والجسم و المطهرات والمستلزمات الطبيه والمبيدات الحشريه 

والسلع الستهلكيه والمواد الغذائيه والمنظفات

26 - علء محمد حسنين على تاجر فرد سبق قيده برقم  21394 قيد فى 19-02-2018 برقم ايداع    976وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله ومستلزمات 

الحاسب اللى

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30676 وتم ايداعه بتاريخ   

26-04-2022  برقم ايداع 2,452.000 الى : ديزاين اب للمشروعات الهندسيه المتكامله

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24698 وتم ايداعه بتاريخ   

14-01-2019  برقم ايداع 238.000 الى : المؤسسه العربيه لستيراد والتصدير والتوريدات العموميه

3 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30623 وتم ايداعه بتاريخ   

AZAR 17-04-2022  برقم ايداع 2,300.000 الى : ازار

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30742 وتم ايداعه بتاريخ   

13-06-2019  برقم ايداع 4,800.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// التراميكس للتوريدات واضافات 

العلف

5 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24857 وتم ايداعه بتاريخ   

28-01-2019  برقم ايداع 502.000 الى : تو ام لتصنيع البلستيك ومواد التعبئه والتغليف

6 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12563 وتم ايداعه بتاريخ   

24-12-2014  برقم ايداع 1,632.000 الى : تى موبايل

7 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28112 وتم ايداعه بتاريخ   

03-03-2021  برقم ايداع 930.000 الى : المكى للتوريدات العموميه

8 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21373 وتم ايداعه بتاريخ   

18-02-2018  برقم ايداع 941.000 الى : ستارت انجين

9 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24130 وتم ايداعه بتاريخ   

27-11-2018  برقم ايداع 5,726.000 الى : اللمانيه لتوريد قطع غيار السيارات

10 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4286 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2003  برقم ايداع 287.000 الى : التوفيق لصلح السيارات وتجارة قطع غيار السيارات

11 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13253 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2015  برقم ايداع 1,458.000 الى : المصطفى للمقاولت والتوريدات

12 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23550 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-10-2018  برقم ايداع 4,723.000 الى : رن سبورت للبيع والملبس والحذيه الرياضيه 

RUNSPORT

13 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16853 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2016  برقم ايداع 4,208.000 الى : مكانى للمقاولت العموميه

14 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25957 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-07-2019  برقم ايداع 2,776.000 الى : البغدادى للمقاولت العامه والتشطيبات

15 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30604 وتم ايداعه 

benz 3 بتاريخ   11-04-2022  برقم ايداع 2,227.000 الى : ثرى بنز

16 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9586 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2022  برقم ايداع 2,844.000 الى : عبدا محمود على فراج

17 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9586 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2022  برقم ايداع 2,844.000 الى : راديو مصر للتجاره والهندسه

18 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17467 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-01-2017  برقم ايداع 338.000 الى : انيتا

19 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30825 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2022  برقم ايداع 2,959.000 الى : مجدى مرزق سابت نوار

20 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30825 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 2,959.000 الى : مكتب الفخارى
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21 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30756 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2022  برقم ايداع 2,704.000 الى : دراى كلين كلسيك

الشخاص

1 - احمد خالد حلمى محمد دويدار  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   1084 وتم ايداعه بتاريخ  1999-01-30 

برقم ايداع    67تم التأشير فى تاريخ   30-01-1999   بــ  

2 - محمد منصور بشير الصادق  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   15128 وتم ايداعه بتاريخ  2016-04-12 

برقم ايداع    1475تم التأشير فى تاريخ   12-04-2016   بــ  

3 - سامح شلبى عبد النبى  مدير فرع المقيد برقم قيد   30732 وتم ايداعه بتاريخ  11-05-2022 برقم ايداع    

2604تم التأشير فى تاريخ   11-05-2022   بــ  

4 - عبدا محمود على فراج  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   9586 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-24 

برقم ايداع    2844تم التأشير فى تاريخ   24-05-2022   بــ  

5 - مجدى مرزق سابت نوار  مدير فرع المقيد برقم قيد   30825 وتم ايداعه بتاريخ  29-05-2022 برقم ايداع    

2959تم التأشير فى تاريخ   29-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - اشرف فيليب جاب ا جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    25375 قيدت فى 17-03-2019 برقم 

ايداع   1444 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم جميع الشركاء تم 

استلم كافه حقوقهم

2 - قنديل للنجف ) احمد محمد سعيد حسن قنديل وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    19022 قيدت فى 

10-07-2017 برقم ايداع   2870 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم

3 - قنديل للنجف )احمد محمد سعيد حسن قنديل وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    19022 قيدت فى 

10-07-2017 برقم ايداع   2870 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم

4 - قنديل للنجف ) احمد محمد سعيد حسن قنديل وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    19022 قيدت فى 

10-07-2017 برقم ايداع   2870 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

5 - قنديل للنجف )احمد محمد سعيد حسن قنديل وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    19022 قيدت فى 

10-07-2017 برقم ايداع   2870 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

6 - على محمد على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29747 قيدت فى 30-11-2021 برقم ايداع   

5315 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

7 - على محمد على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29747 قيدت فى 30-11-2021 برقم ايداع   

5315 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

8 - حاتم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3785 قيدت فى 04-08-2002 برقم ايداع   723 وفى تاريخ  

17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

9 - حاتم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3785 قيدت فى 04-08-2002 برقم ايداع   723 وفى تاريخ  

17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها

10 - شركة محمدى عبد الجابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    12981 قيدت فى 16-06-2015 برقم ايداع   

934 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل

11 - شركة محمدى عبد الجابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    12981 قيدت فى 16-06-2015 برقم ايداع   

934 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة لفسخ الشركة

12 - باز عبده احمد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    2006 قيدت فى 04-04-2000 برقم ايداع   270 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه

13 - باز عبده احمد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    2006 قيدت فى 04-04-2000 برقم ايداع   270 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها

14 - حازم ابراهيم احمد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27169 قيدت فى 30-08-2020 برقم 

ايداع   1904 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة ومحو قيد الشركة من 

السجل التجارى

15 - حازم ابراهيم احمد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27169 قيدت فى 30-08-2020 برقم 

ايداع   1904 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

16 - محمد عبد ا سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    23185 قيدت فى 29-08-2018 برقم ايداع   

4083 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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17 - محمد عبد ا سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    23185 قيدت فى 29-08-2018 برقم ايداع   

4083 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته

18 - بنس للتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    30499 قيدت فى 27-03-2022 برقم ايداع   1840 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

19 - احمد ابراهيم ثروت وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    6151 قيدت فى 03-10-2018 برقم ايداع   

4659 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

20 - احمد ابراهيم ثروت وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    6151 قيدت فى 03-10-2018 برقم ايداع   

4660 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

21 - شركة جيت للهندسه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم    6151 قيدت فى 03-10-2018 برقم ايداع   

4660 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

22 - شيرين رفاعى وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    28579 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع   2240 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم جميع شركاء كافه حقوقهم

23 - شيرين رفاعى وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    28579 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع   2240 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

24 - عمرو محمد رشاد الجوهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16661 قيدت فى 01-11-2016 برقم 

ايداع   3915 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم جميع الشركاء 

جميع حقوقهم

25 - عمرو محمد رشاد الجوهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16661 قيدت فى 01-11-2016 برقم 

ايداع   3915 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لفسخ الشركة وتصفيتها

26 - ناصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8746 قيدت فى 25-06-2007 برقم ايداع   726 وفى تاريخ  

30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم جميع شركاء كافه حقوقهك

27 - ناصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8746 قيدت فى 25-06-2007 برقم ايداع   726 وفى تاريخ  

30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

28 - محمد السعيد عبد العزيز مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11936 قيدت فى 2013-12-04 

برقم ايداع   1196 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم جميه 

شركاء كافه حقوقهم

29 - محمد السعيد عبد العزيز مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11936 قيدت فى 2013-12-04 

برقم ايداع   1196 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

30 - ممدوح الزرقه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    20321 قيدت فى 19-11-2017 برقم ايداع   5128 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

31 - ممدوح الزرقه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    20321 قيدت فى 19-11-2017 برقم ايداع   5128 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - معتز عبد المحسن حسن سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14656 قيدت فى 24-02-2016 برقم 

ايداع    738وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  11,000.000

2 - محمد عبده يونس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15798 قيدت فى 12-07-2016 برقم ايداع    2523

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - كريم محمد عبد الرحمن محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21432 قيدت فى 22-02-2018 برقم 

ايداع    1041وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

4 - امل عبد العليم الجندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19507 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

5 - مينا ايوب عطا ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     30458 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع    

1742وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

6 - اشرف عادل محمد امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15016 قيدت فى 30-03-2016 برقم ايداع    

1287وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

7 - وائل احمد محمد حجازى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21776 قيدت فى 22-03-2018 برقم ايداع    

1617وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - محمد عبده يونس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15798 قيدت فى 12-07-2016 برقم ايداع    

2523وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مركز الشركة كائن بالعقار 53 ش 

جسر السويس قسم النزهه العماره 2 ج من عمارات الفاروقيه

2 - كريم محمد عبد الرحمن محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21432 قيدت فى 22-02-2018 برقم 

ايداع    1041وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 22 ش نصر 

احمد زكى من ش عباس العقاد قسم اول نصر شقه بالدور الول بعد الرضى

3 - عمر عبد العزيز على عزت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30284 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    

1076وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 11 ايه الدور الرضى ق 

28 - 29 مركز خدمات المدينه

4 - عمر عبد العزيز على عزت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30284 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    

1076وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان محل رقم 11 

ايه الدور الرضى ق رقم 28 - 29 مركز خدمات المدينه

5 - محمد عبد العزيز مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11971 قيدت فى 25-12-2013 برقم ايداع    

1316وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسى للشركة 

ليصبح بالعنوان 13 ش فوزى منير تقسين سيد غريب الحرفيين

6 - امل عبد العليم الجندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19507 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان الوحده رقم 2 

يسار المصعد بالدور الثالث علوى بالعقار رقم 34 ش عباس العقاد

7 - امل عبد العليم الجندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19507 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان الوحده رقم 8 

بالدور الثانى بعد الميزانين بالعقار رقم 1 ش توفيق الهللى ناصيه ش الملك فيصل محطه التعاون

8 - امل عبد العليم الجندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19507 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بالعنوان الوحده رقم 

10 بالدور الثانى علوى بالعقار رقم 21 ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

9 - علء فهمى عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     22244 قيدت فى 13-05-2018 برقم ايداع    2435

 ) B10 - G9( وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع محل رقم

ضمن مدينتى مركز الحياء السكنيه المنقطه العاشره

10 - بنس للتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     30499 قيدت فى 27-03-2022 برقم ايداع    1840

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان الوحده رقم 

B 14 الدور الرضى بمشروع مارفل سيتى مول ذا سبوت التجمع الخامس

11 - احمد ابراهيم ثروت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6151 قيدت فى 03-10-2018 برقم ايداع    

4659وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش اسكندر ناصيه ش 10 كفر 

الباشا حوض كحيل المرج

12 - احمد ابراهيم ثروت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6151 قيدت فى 03-10-2018 برقم ايداع    

4660وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان قطعه 20 / 3 

المنطقه الصناعيه الحرفيه ج م بدر
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13 - شركة جيت للهندسه والتجاره شركة سبق قيدها برقم     6151 قيدت فى 03-10-2018 برقم ايداع    

4660وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان قطعه 20 / 3 

المنطقه الصناعيه الحرفيه ج م بدر

14 - احمد ابراهيم ثروت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6151 قيدت فى 08-02-2005 برقم ايداع    

220وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  ش 

اسكندر ناصيه ش 10 كفر الباشا حوض كحيل

15 - احمد ابراهيم ثروت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6151 قيدت فى 08-02-2005 برقم ايداع    

220وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع قطعه رقم 20 / 3 

المنطقه الصناعيه الحرفيين

16 - السلب للتعدين محمد مصطفى وحسام مصطفى وشركاهما شركة سبق قيدها برقم     12111 قيدت فى 

07-05-2014 برقم ايداع    504وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية نقل 

مقر الشركة الى العقار رقم 1 عمارات المستقبل اسكان الشباب الدور الرضى شقه رقم 1 مدينه العبور

17 - عبداللطيف جميل للتمويل ش م م تحت مظلة قانون 18 لسنة 2020 شركة سبق قيدها برقم     30841 

قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    10860وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اصبح / القطعه رقم 220 ش التسعين الشمالي القطاع الثاني القاهره الجديده وبذلك تم نقل القيد من سجل 

تجاري الجيزه الي القاهره

18 - امل عبد العليم الجندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19507 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم 2 يسار المصعد بالدور 

الثالث علوى بالعقار رقم 34 ش عباس العقاد مدينه نصر اول

19 - امل عبد العليم الجندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19507 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده رقم 8 بالدور الثانى بعد 

الميزانين بالعقار رقم 1 ش توفيق الهللى ناصيه ش الملك فيصل محطه التعاون

20 - امل عبد العليم الجندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19507 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

3767وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده رقم 10 بالدور الثانى علوى 

بالعقار رقم 21 ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

21 - احمد محمود جاد على و شركاه شركة سبق قيدها برقم     22282 قيدت فى 15-05-2018 برقم ايداع    

2510وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 115 

ش سليم الول الزيتون

22 - احمد محمود جاد على و شركاه شركة سبق قيدها برقم     22282 قيدت فى 15-05-2018 برقم ايداع    

2510وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان الطريق 

الدائرى نزله كوبرى سماحه طريق النقطه نهايه الرشاح

23 - احمد محمود جاد على و شركاه شركة سبق قيدها برقم     22282 قيدت فى 15-05-2018 برقم ايداع    

2510وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الطريق الدائرى نزله كوبرى 

سماحه طريق النقطه نهايه الرشاح

24 - احمد سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     24529 قيدت فى 12-05-2020 برقم ايداع    946وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الدور الثانى بالقطعه 

رقم 4 / 4 المنطقه الصناعيه الصناعات الصغيره التجمع الثالث

25 - ستافولتا للحلوى المثلجه شركة سبق قيدها برقم     24529 قيدت فى 12-05-2020 برقم ايداع    946

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الدور الثانى 

بالقطعه رقم 4 / 4 المنطقه الصناعيه الصناعات الصغيره التجمع الثالث
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26 - زهره محمد محى الدين ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     26974 قيدت فى 09-07-2020 برقم 

ايداع    1351وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة الرئيسى 

ليكون 7 ش الشيخ وجيه من عبد العزيز نصار

27 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان رقم 5 ش 

الترجمان

28 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 129 ش النزهه

29 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان محل رقم 109 

بمول مرحبا ش المحكمه التجمع الخامس قطعه 65 , 64

30 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 49 ش عبد 

العزيز ناصيه ش محمد على

31 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع بالعنوان رقم5 الترجمان

32 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع بالعنوان محل 109 بمول مرحبا 

ش المحكمه التجمع الخامس قطعه  65 , 64

33 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 129 ش النزهه

34 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 49 ش عبد العزيز ناصه ش محمد 

على
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النشاط

1 - ثاندر لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     27033 قيدت فى 21-07-2020 برقم ايداع    

1505 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركة هو / السمسره فى الوراق 

الماليه والتعامل والوساطه والسمسره فى السندات

2 - امل فهمى مصطفى درويش وشريكها شركة سبق قيدها برقم     18595 قيدت فى 16-05-2017 برقم ايداع    

2155 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تصنيع لدى الغير للمنتجات الغذائيه

3 - محمد عبده يونس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15798 قيدت فى 12-07-2016 برقم ايداع    2523 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / اقامه وتشغيل واداره المراكز التجاريه 

والداريه التطوير والستثمار العقارى والسياحى والتسوق والوساطه العقاريه والقيام باعمال الستيراد )دون الفقره 

36 من المجموعه 6 والمجموعه 19( والتصدير والتخليص الجمركى والتوريدات الصناعيه والتجاريه وتجاره 

وتوريد وتركيب اجهزه وكاميرات المراقبه فيما عدا اللسلكيه

4 - كريم محمد عبد الرحمن محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21432 قيدت فى 22-02-2018 برقم 

ايداع    1041 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / بيع وتوزيع الحاسبات 

الليه ومستلزماتها ومكملتها والجهزه اللكترنيه والتوكيلت التجاريه والقيام باعمال الصيانه لجهزه الحسابات 

الليه ومستلزماتها ومكملتها وتصميم برامج وانظمه الحاسبات الليه وتطبيقاتها وتقديم الستشارات فى مجال 

تشغيل نظم المعلومات واعداد وتنفيذ برامج التدريب المتعلقه بنشاط الشركة ومقاولت تركيب وتشغيل شبكات 

التصالت وانظمه كاميرات المراقبه بجميع انواعها موافقه امنيه رقم 10 لسنه 2022

5 - شركة محمد سعاده عبده ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     27550 قيدت فى 26-11-2020 برقم 

ايداع    3082 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يتم اضافه نشاط الستيراد والتصدير فيما 

عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19

6 - مها مدحت فهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     29137 قيدت فى 08-09-2021 برقم ايداع    3840 

وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه الغراض التيه / القيام باعمال الدراسات العلميه 

والمؤهله لكافه مجالت العلم والنشر بكافه الوسائل 2  التحكيم وتسويه المنازعات 3   الدراسات السياسيه 

والستراتيجيه 4  اقامه معارض داخل وخارج مصر بشرط الحصول على التراخيص اللزمه لكل معرض على 

حده - فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وتوريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 148 لسنه 2021

7 - مينا ايوب عطا ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     30458 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع    

1742 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة الى اداره وتشغيل الكافيتريا 

والمطاعم وكافه النشطه الترفيهيه والداريه والتجاريه وكذلك تعبئه وتغليف وتسويق العطور ومستحضرات 

التجميل والبخور وكل ذلك فى حدود المصرح به

8 - السلب للتعدين محمد مصطفى وحسام مصطفى وشركاهما شركة سبق قيدها برقم     12111 قيدت فى 

07-05-2014 برقم ايداع    504 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يصبح غرض الشركة 

/ البحث والتنقيب عن المواد الخام بكافه انواعها واشكالها واستخراجها من المناجم والمحاجر وغيرها من مواقع 

البحث وتقطيعها وتحويلها وتجهيزها وتصنيعها وتشكيلها وتصديرها الى الخارج واستعمالها محليا بعد استخراج 

التراخيص اللزمه

9 - زهره محمد محى الدين ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     26974 قيدت فى 09-07-2020 برقم 

ايداع    1351 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريدات عامه )فيما عدا 

توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (
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10 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط طباعه العلنات والملصقات وطباعه 

المطبوعات الورقيه

الكيان القانونى

1 - محمد عبد العزيز مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11971 قيدت فى 25-12-2013 برقم ايداع    

1316 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - شركة يوسف على محمد وشريكه على يوسف على شركة سبق قيدها برقم     18882 قيدت فى 

13-06-2017 برقم ايداع    2617 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - على محمد حامد وشريكه  ابناء الصعيد لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم     19458 قيدت فى 

23-08-2017 برقم ايداع    3690 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - بيتر بشرى كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16287 قيدت فى 06-09-2016 برقم ايداع    3292 

وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - تامر جمال حامد موسى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     17491 قيدت فى 26-01-2017 برقم ايداع    

386 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - هيثم محمود واحمد محى شركة سبق قيدها برقم     27393 قيدت فى 25-10-2020 برقم ايداع    2635 

وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22722   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-07-2018 برقم ايداع    3252 الى   هشام انس ابو بكر علم وشركاه

2 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23963   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-11-2018 برقم ايداع    5430 الى   محمد عبد الحكيم عبد العزيز وشريكه

3 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15798   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-07-2016 برقم ايداع    2523 الى   محمد عبده يونس وشريكيه

4 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10593   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2011 برقم ايداع    528 الى   احمد محمد الصادق محمد وشركاه

5 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11971   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2013 برقم ايداع    1316 الى   محمد عبد العزيز مصطفى وشريكه

6 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18882   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-06-2017 برقم ايداع    2617 الى   شركة يوسف على محمد وشريكه على يوسف على

7 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5436   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2004 برقم ايداع    814 الى   على ابو طالب وشريكه

8 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19458   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2017 برقم ايداع    3690 الى   على محمد حامد وشريكه  ابناء الصعيد لقطع غيار 

السيارات

9 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21776   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-03-2018 برقم ايداع    1617 الى   وائل احمد محمد حجازى وشريكه

10 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26974   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-07-2020 برقم ايداع    1351 الى   زهره محمد محى الدين ابراهيم وشريكها

11 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1351   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-1999 برقم ايداع    412 الى   اميره عارف عبد الرحمن وشركائها
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الشخاص

1 - ندى جابر عبد الغفار الشاذلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   633 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  تم اختيار من لهم حق التوقيع على 

الشيكات واذونات الصرف من الساده / ندى جابر عبد الغفار الشاذلى رئيس المجلس )توقيع اول ( و نهاد اسامه 

جابر عبد الغفار الشاذلى امين الصندوق )توقيع ثان ( وفى حاله غياب رئيس المجلس ينوب عنه فى التوقيع السيد / 

خالد محمد احمد الشرقاوى نائب الرئيس مع امين الصندوق

2 - خالد محمد احمد الشرقاوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   633 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  

3 - نهاد اسامه جابر عبد الغفار  امين صندوق   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-16 

برقم ايداع   633 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  

4 - عادل حامد السعدنى  سكرتير الجمعيه   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-16 

برقم ايداع   633 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  

5 - هشام محمد محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   633 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  

6 - عمر عبد ا سيد رفاعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11174   وتم ايداعه بتاريخ    2012-04-02 

برقم ايداع   493 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2012  بــ :  اتفق الشركاء على اختتيار السيد / عمر عبد ا 

سيد رفاعى الشريك الخامس الممثل القانونى عن الشركه اصحاب المدارس وله الحق الداره وتمثيل الشركة امام 

وزاره التربيه والتعليم والمديريه والدارة التعليميه كما له الحق فى التوقيع وسحب وايداع اموال الشركة وهو 

مسئول مسئوليه كامله امام الشركاء فى تحقيق اهداف الشركة وله جميع الصلحيات فى تعيين الموظفيين وفصل 

الموظفين وله الحق التوقيع نيابه عنهم فى جميع الجهات الرسميه والغير رسميه وله حق التعامل مع التامينات 

والضرائب والسجل التجارى والغرفه التجاريه ووزاره القوى العامله والهجرة والتعامل مع كافه الهيئات الحكوميه 

والغير حكوميه كذلك له الحق فى شراء السيارات وبيعها ايا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويا وبدفع 

الرسوم والتامينات وتغيير وتحويل النمر وله الحق اليداع والسحب المبالغ الماليه من كافه البنوك والتوقيع كما له 

تفويض الخرين كما له الحق فى البيع والشراء والتنازل لنفسه وللغير دون الرجوع الى الشركاء البند الخامس / 

المدير المالى والدارى واداره الشركة وحق التوقيع عنها / السيده / شيماء عمر عبد ا سيد رفاعى الشريك 

السابع المدير المسئول المالى والدارى وله الحق الداره وتمثيل الشركة امام واره التربيه والتعليم والمديريه 

والدارى التعليميه كما له الحق فى التوقيع وسحب وايداع اموال الشركة وهو مسئول مسئوليه كامله امام الشركاء 

فى تحقيق اهداف الشركة وله جميع الصلحيات فى تعيين الموظفيين وفصل الموظفين وله الحق التوقيع نيابه عنها 

فى جميع الجهات الرسميه والغير رسميه وله حق التعامل مع التامينات والضرائب والسجل التجارى وله الحق 

اليداع والسحب المبالغ الماليه من كافه البنوك والتوقيع كما له تفويض الخرين كما له الحق فى البيع والشراء 

والتنازل لنفسه وللغير دون الرجوع الى الشركاء

7 - احمد عمر عبد ا سيد رفاعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11174   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2012 برقم ايداع   493 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2012  بــ :  

8 - محمد عمر عبد ا سيد رفاعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11174   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2012 برقم ايداع   493 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2012  بــ :  

9 - اسلم رافت امين محمد السمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11787   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2013 برقم ايداع   652 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  

10 - حاتم احمد ابو الحسن اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11787   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2013 برقم ايداع   652 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  خروج الشريك واستلم الشريك 

واستلم كافه حقوقه ومستحقاته

Page 38 of 53 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

11 - ايمان  عبد  الحميد  فتحى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14656   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2016 برقم ايداع   738 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  تخارج الشريكه الموصيه ايمان 

عبد الحميد فتحى واستلمها كافه مستحقاتها وتخالصت مع الخرين

12 - ندى علء على توفيق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14656   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-24 

برقم ايداع   738 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

13 - بسمة علء على توفيق محمد توفيق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14656   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2016 برقم ايداع   738 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

14 - سامح حسين حسين جلبان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15993   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2016 برقم ايداع   2840 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2016  بــ :  ويكون حق الداره والتوقيع 

لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ولهم حق الداره والتوقيع امام كافه الجهات والمصالح الحكوميه والغير 

حكوميه ولهم كافه الختصاصات واوسع السلطات بما فيها البيع والشراء والرهن والقتراض من البنوك بضمان 

اصول الشركة وفتح الحسابات بالبنوك واصدار الشيكات ولهم الحق فى بيع اى اصل من اصول الشركة وابرام 

كافه العقود والتعاملت ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى ذلك وكاله رسميه بشرط ان تكون العمال التى تصدر 

منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها

15 - لمياء جمال حامد موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17491   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  تعديل صفه الشريك الى شريك 

موصى

16 - غاده جمال حامد موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17491   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  تعديل صفه الشريك الى شريك 

موصى

17 - هانى فوزى على على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19507   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-28 

برقم ايداع   3767 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

18 - أشرف عبدالمنعم سيد أحمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19507   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   3767 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

19 - مصطفى محمد شعبان طاهر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19507   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   3767 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

20 - محمد عبدالعزيز عبدالستار داود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    21461   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2018 برقم ايداع   1092 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للسيد / محمد عبد العزيز عبد الستار منفردا - وخرج الشريك مصطفى عبد العظيم السيد بدوى واستلم 

كافه حقوقه

21 - رجب على عمران حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22244   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2018 برقم ايداع   2435 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2018  بــ :  

22 - محمد عبد الحكيم عبد العزيز عوض ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23963   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   5430 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2019  بــ :  اتفق الشريكين المتضامنين 

الباقين للشريك المتضامن الول / محمد عبد الحكيم عبد العزيز عوض ا والشريك المتضامن الثالث / حمدى 

ذكى محمد عاشور على ان يكون الحق فى الداره والتوقيع كما هو للشريك / محمد عبد الحكيم عبد العزيز عوض 

ا ماعدا التوقيع على الشيكات فيكون لهما مجتمعين او منفردين

23 - حسام عبد الوهاب تهامى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23963   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   5430 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2019  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه ومستحقاته
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24 - امل فهمى مصطفى درويش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18595   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2017 برقم ايداع   2155 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2019  بــ :  حق التوقيع منفردا وله الحق فى 

تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله حق التعامل مع جميع البنوك وحق الرهن والقتراض من 

البنوك وله حق توكيل الغير منفردا باسم الشركة وحق الداره والتوقيع والبيع لجميع اصول الشركة من عقارات 

وسيارات للشريك وله الحق منفردا فى التوقيع على عقود وبيع واداره السيارات والتوقيع على العقود النهائيه امام 

الشهر العقارى بما يفيد البيع للنفس او للغير وقبض الثمن وكذلك فى اداره السيارات والحضور فيما يتعلق بها امام 

اداره واقسام المرور والشرطه والنيابه العامه ومصلحه الضرائب وهيئه التامينات الجتماعيه وكافه الجهات 

الحكوميه والداريه

25 - احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2020 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  مستقل /استقاله السيد / احمد 

محسن محمد عبد الرحمن حسان
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26 - احمد مصطفى محمد هلل حموده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2020 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  الموافقه بالجماع على ان يكون 

لى من الساده احمد مصطفى محمد هلل حموده رئيس مجلس الداره وسيف عمرو كمال الدين عمرو و)عضو 

مجلس اداره ( ومصطفى محمد عبد الهادى المصرى منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها على 

سبيل المثال وليس الحصر مصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه 

للستثمار والمناطق الحره والبورصه المصريه والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وشركه مصر المقاصه 

للحفظ واليداع المركزى ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر 

ولرئيس مجلس الداره السيد / احمد مصطفى محمد هلل حموده منفردا الحق فى التوقيع باسم الشركة على عقود 

تاسيس الشركات وتعديلتها والمساهمه فيها والندماج باخرى ولرئيس مجلس الداره السيد / احمد مصطفى محمد 

هلل حموده منفردا الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وفيما يختص التصرف او رهن ايا 

من ممتلكات الشركة فيكون ذلك للساده / احمد مصطفى محمد هلل حموده رئيس مجلس الداره وسيف عمرو 

كمال الدين عمرو )عضو مجلس اداره ( مجتمعين ولهم مجتمعين الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر ويحق لمن ينتدبهم المجلس تمثيل والتوقيع مع البنوك باسم الشركة -وعليه فقر المجلس تعيين التالى 

اسماؤهم سواء من اعضاء مجلس الداره والمديرين او الوكلء المفوضين لهذا الغرض المجموعه أ 1- السيد / 

احمد مصطفى محمد هلل حموده رئيس مجلس الداره و 2- السيد / سيف عمرو كمال الدين عمرو عمو مجلس 

الداره - المجموعه ب - 1- السيد / حاتم طارق محمود صفوت على )مدير - من غير اعضاء مجلس الداره (  

2- السيد / محمد هشام محمد محمد فايق )مدير حسابات - من غير اعضاء مجلس الداره ( المجموعه ج 1 - 

السيد / مصطفى محمد عبد الهادى المصرى عضو منتدب 2- السيد / محمد عبد الرحمن يوسف عبد المولى مدير 

عمليات - من غير اعضاء مجلس الداره 3- السيد / عمرو محمد احمد عبد ا دسوقى مدير مالى من غير 

اعضاء مجلس الداره - ويكون لى فرد من المجموعه أ منفردا حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام كافه 

البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكيه والقيام بكافه العمليات والمعاملت البنكيه باسم ولحساب الشركة على سبيل 

المثال وليس الحصر اليداع بها والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت البنكيه 

والسحب من الرصده بدون حد اقصى كذلك تمثيل الشركة والتوقيع بالنيابه عنها على جميع النماذج والقرارات 

المطلوبه من البنوك على سبيل المثال وليس الحصر نماذج الطراف المرتبطه ,اعرف عميلك , المصادقات على 

الرصده والديون , ونماذج الكتتابات وخطابات الموارد البشريه كذلك ابرام كافه العقود والمعاملت التجارية 

وعقود الموردين كمال يكون للمذكورين فى المجموعه ب مجتمعين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام 

كافه البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكيه والقيام بكافه العمليات والمعاملت البنكيه باسم ولحساب الشركة على 

سبيل المثال وليس الحصر اليداع بها والتوقيع على الشيكات وتظيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت البنكيه 

والسحب من الرصده بدون حد اقصى وكذلك تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها على جميع النماذج والقرارات 

المطلوبه من البنوك على سبيل المثال وليس الحصر نماذج الطراف المرتبطه اعرف عميلك المصادقات على 

الرصده والديون ونماذج الكتتابات وخطابات الموارد البشريه كذلك ابرام كافه العقود والمعاملت التجاره وعقود 

الموردين - كمال يكون لى من السماء المذكوره المجموعه ب منفردين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها 

امام كافه البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكيه والقيام بكافه العمليات والمعاملت البنكيه باسم ولحساب الشركة 

على سبيل المثال وليس الحصر اليداع بها والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت 

البنكيه والسحب من الرصده وذلك بحد اقصى مبلغ قدره 1000000 جنيه مصرى فقط مليون جنيه مصرى 

لغير او مايعادله بالعملت الجنبيه كذلك تمثيل الشركة والتوقيع بالنيابه عنها على جميع النماذج والقرارات 

المطلوبه من البنوك على سبيل المثال وليس الحصر نماذج الطراف المرتبطه , اعرف عميلك , المصادقات على 

الرصده والديون ونماذج الكتتابات ويكون لى اثتين من المذكورين فى المجموعه ج مجتمعين حق تمثيل الشركة 

والقيام بكافه العمليات والمعاملت البنكيه باسم ولحساب الشركة على سبيل المثال وليس الحصرى اليداع بها 

والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت البنكيه والسحب من الرصده وذلك بحد اقصى 

مبلغ قدره 250000 جنيه مصرى فقط مائتان وخمسون الف جنيه مصرى لغير او مايعادله بالعملت الجنبيه , 

كذلك تمثيل الشركة والتوقيع بالنياه عنها على نماذج الكتتابات - ويكون لى من المذكورين فى المجموعه ج 

منفردا حق تمثيل الشركة والقيام بكافه العمليات والمعاملت البنكيه باسم ولحساب الشركة على سبيل المثال وليس 

الحصر اليداع منها والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت البنكيه والسحب من 
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الرصده وذلك بحد اقصى مبلغ قدره 50000 جنيه مصرى فقط خمسون الف جنيه مصرى لغير او مايعادله 

بالعملت الجنبيه / كذلك تمثيل الشركة والتوقيع بالنيابه عنها على نماذج الكتتابات

27 - سيف عمرو كمال الدين عمرو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2020 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

28 - محمد هشام محمد محمد فائق  مدير مالى   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2020 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  من غير اعضاء مجلس الداره

29 - محمد عبد الرحمن يوسف عبد المولى  مدير   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2020 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  مدير عمليات

30 - عمرو محمد احمد عبد ا  مدير مالى   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-21 

برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  من غير اعضاء مجلس الداره

31 - حاتم طارق محمودصفوت على  مدير   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-21 

برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  من غير اعضاء مجلس الداره

32 - اسماعيل اسماعيل محمود بدوى عقبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30841   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   10860 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  بموجب محضر اجتماع 

الجمعيه العامه الغير عاديه المنعقده في 2021/12/9 والمصدق عليها بتاريخ 2022/3/30من الهيئه العامه 

للرقابه الماليه بموجب عقد المصدق برقم 1298 ط لسنه 2022 توثيق شهر عقاري استثمار:- يتولي اداره 

الشركه مجلس اداره مؤلف من ثلثه اعضاء علي القل تعينهم الجمعيه العامه مع مراعاه انه ل يجوز الجمع بين 

منصي رئيس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب حسب الحوال ووظيفه المدير التنفيذي ويجب علي الشركه 

استخدام نظام التصويت التراكي بما سمح للتمثيل النسي للساده المساهمينبمجلس اداره الشركه

33 - حنان عبد الرازق عبد الرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27393   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2020 برقم ايداع   2635 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  

34 - راغب ربيع رجب رجب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28719   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2021 برقم ايداع   2681 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2021  بــ :  

35 - فريح بن قهد بن عبد ا التميمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22722   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2018 برقم ايداع   3252 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

36 - محمد عبد الحكيم عبد العزيز عوض ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23963   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   5430 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  اتفق الشريكين المتضامنين 

الباقين للشريك المتضامن الول / محمد عبد الحكيم عبد العزيز عوض ا والشريك المتضامن الثالث / حمدى 

ذكى محمد عاشور على ان يكون الحق فى الداره والتوقيع كما هو للشريك / محمد عبد الحكيم عبد العزيز عوض 

ا ماعدا التوقيع على الشيكات فيكون لهما مجتمعين او منفردين

37 - حسام عبد الوهاب تهامى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23963   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   5430 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه ومستحقاته

38 - محمد عبده يونس عبد الرحيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15798   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2016 برقم ايداع   2523 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

39 - محمد فتحى فريد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15798   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-12 

برقم ايداع   2523 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

Page 42 of 53 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

40 - أحمد فتحي فريد محمد عرفات  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15798   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2016 برقم ايداع   2523 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  الداره وحق التوقيع موكله 

للطرف الول والثانى محمد عبده يونس عبد الرحيم و احمد فتحى فريد محمد  مجتمعين او منفردين والخاصه 

بالعمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهم حق التعامل مع جميع البنوك 

وفتح العتمادات المستنديه وخطابات الضمان والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه بكافه مسمياتها وكذلك كافه 

صور التعامل وانهاء كافه الجراءات امام جميع الموانى المصريه ومصلحه الجمارك وسجلت المستوريدن 

والمصدرين وكل مايلزم للقيام بنشاط الشركة وجميع مصالح الضرائب والتامينات الجتماعيه ولهم فى ذلك اوسع 

الصلحيات ويحق لهم توكيل غيرهم فى كل او بعض ماذكر واى تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات 

الشركة او الحصول على قروض للشركة فيجب ان تصدر من جميع الشركاء

41 - كريم عصام احمد عفيفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11971   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2013 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تخارج الشريك اعتبار من تاريخ 

هذا العقد 2021/12/31 ويقر الطرف المتخارج بانه قد تسلم كافه حقوقه الماليه ويعتبر توقيعه على هذا العقد 

بمثابه استلم منه لكافه مستحقاته كما يقر الطرف المتخارج بانه مسئول مسئوليه كامله عن المديونات والضرائب 

عن مده مشاركته وذلك بنسبه حصته فى راس مال الشركة

42 - مازن محمد عبد العزيز مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11971   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2013 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

43 - محمد عبد العزيز مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11971   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2013 برقم ايداع   1316 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل الداره وحق التوقيع 

ليصبح / اتفق الشريكين على ان يكون حق الداره والتوقيع للشريك المتضامن محمد عبد العزيز مصطفى منفردا 

وله فى ذلك اوسع السلطات فى اداره امور الشركة وتصريف جميع شئونها وتمثيل الشركة لدى جميع المصالح 

والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه وهيئات وشركات القطاع العام وافراد القطاع الخاص وله اوسع السلطات فى 

التعامل مع البنوك فى سحب وايداع الموال والشيكات وفتح الحسابات بالبنوك والحصول على خطابات الضمان 

البتدائيه والنهائيه والمطالبه بمستحقات الشركة وتحصيلها واعطاء المخالصات عنها وكذلك له الحق فى شراء 

وبيع الصول الثابته والسيارات والعقارات والتصرف فيها باسم الشركة وتوكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

44 - على يوسف على محمد ابو عمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18882   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2017 برقم ايداع   2617 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح اداره الشركة والتوقيع عنها موكوله للطرفين مجتمعين او منفردين ولهما كافه الصلحيات والسلطات 

لتحقيق اغراض الشركة على ان تكون العمال التى تصدر عنها بعنوان الشركة وضمن اغراضها ولهما فى ذلك 

الحق فى التوقيع على كافه المحررات البنكيه وضمن اغراضها ولهما فى ذلك الحق فى التوقيع على كافه 

المحررات البنكيه والسحب واليداع من البنوك او التعامل عن طريق البريد او الفاكس والقتراض باسم الشركة 

وفتح الحسابات البنكيه والعتمادات المستنديه والرهن والفراج عن راس المال المودع لدى البنك والتوقيع على 

عقود التعديل وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه داخل مصر وخارجها كما لهما الحق فى 

توكيل الغير فى بعض اوكل السلطات الموكله له

45 - عمرو على محمود عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5436   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2004 برقم ايداع   814 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع  

واصبح للشريكين على محمود عوض ابو طالب و عمرو على محمود مجتمعين او منفردين

46 - احمد عبد الرحمن سيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5436   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2004 برقم ايداع   814 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه

47 - على محمد حامد موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19458   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-23 

برقم ايداع   3690 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  اداره الشركة للشريك المتضامن / على محمد 

حامد موسى منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة والتوقيع عنها امام جميع الجهات الرسميه وغير 

الرسميه والتعامل على البنوك والقتراض والرهن وله توكيل الغير فى كل او بعض اغراض الشركة

48 - فهمى غنيم فهمى غنيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19458   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-23 

برقم ايداع   3690 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه
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49 - مالك على محمد حامد موسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19458   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2017 برقم ايداع   3690 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

50 - عبد المطلب السعيد عبد المطلب عبد القادر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25381   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2022 برقم ايداع   2891 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

51 - عاطف محمد ابراهيم نور الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26974   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك الى شريك 

موصى

52 - زهره محمد محى الدين ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26974   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  الداره وحق التوقيع / اداره 

الشركة والتوقيع عنها موكله للطرف الثانى السيده / زهره محمد محى الدين ابراهيم الشريكه المتضامنه ولها فى 

ذلك اوسع السلطات فى اداره امور الشركة وتصريف جميع شئونها وتمثيل الشركة لدى جميع المصالح والهيئات 

الحكوميه وهيئات الشركات القطاع العام وشركات وافراد القطاع الخاص وحق التعاقد نيابة عن الشركة ايا كانت 

قيمه التعاقدات وفتح الحسابات المدينه والدائنه وفتح والحصول على الخطابات الضمان البتدائيه والنهائيه وفتح 

العتمادات المصرفيه بكافه انواعها وصرف وسحب وتظهير الشيكات والسندات الذنيه والمطالبه بمستحقات 

الشركة وتحصيلها واعطاء المخالصات عنها

53 - عارف عبد الرحمن محمود عارف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1351   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-1999 برقم ايداع   412 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  خروج الطرف الثانى واستلم كافه 

حقوقه ومستحقاته

54 - اميره عارف عبد الرحمن محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1351   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-1999 برقم ايداع   412 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع لتصبح 

للطرف الثالث / السيده / اميره عارف عبد الرحمن محمود منفرده ولها حق التعامل باسم الشركة امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخاص والعام بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك من سحب 

وايداع والتوقيع على شيكات وفتح حسابات
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تجديد افراد

1 - حازم حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6206   قيدت فى   23-02-2005 برقم ايداع    314 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

2 - نهاد محمد صلح الدين محمد امبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8114   قيدت فى   09-11-2006 برقم 

ايداع    1740 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

3 - هانى نبيه بشاى جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8162   قيدت فى   19-11-2006 برقم ايداع    

1808 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

4 - محمد حسين حامد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6743   قيدت فى   25-09-2005 برقم ايداع    

1203 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-24

5 - محمد السيد رمضان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8486   قيدت فى   17-01-2007 برقم ايداع    

82 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

6 - هويده مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15026   قيدت فى   30-03-2016 برقم ايداع    

1300 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

7 - صيدليه د  مينا رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17094   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    

4604 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

8 - محمد عبد المنعم لنقل المواد البتروليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17214   قيدت فى   2016-12-25 

برقم ايداع    4889 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

9 - محمد فتحى شحاته عطيه كسبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16576   قيدت فى   24-10-2016 برقم 

ايداع    3780 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

10 - ريمون رشدى عزيز فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18512   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    2004 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

11 - خالد على فؤاد ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3555   قيدت فى   23-04-2002 برقم ايداع    

372 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

12 - احمد جلل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6600   قيدت فى   03-08-2005 برقم ايداع    

976 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

13 - محمد ابراهيم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7696   قيدت فى   10-08-2006 برقم ايداع    

1166 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

14 - عبد الظاهر بخيت على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11601   قيدت فى   23-01-2013 برقم 

ايداع    114 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

15 - سامى كرم جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14877   قيدت فى   16-03-2016 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

16 - احمد محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15552   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    

2142 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

17 - محمد عبد العزيز سلمه صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16764   قيدت فى   09-11-2016 برقم 

ايداع    4059 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

18 - محمد رضا السيد ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16968   قيدت فى   30-11-2016 برقم ايداع    

4403 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

19 - ولء مكرم باسيلى جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18398   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

1846 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

20 - محمد ابراهيم محمد السويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18665   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

2278 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

21 - احمد عبد الجواد عبد الجواد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18550   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    2077 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10
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22 - صيدليه د  ماجد نزيه ميخائيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7377   قيدت فى   2006-05-18 

برقم ايداع    687 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

23 - طارق مشهور للستيراد وتوريد قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15459   قيدت فى   

22-05-2016 برقم ايداع    1994 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-21

24 - اشرف محمود امبابى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17763   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

25 - عاطف محمد فتحى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18409   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

1864 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

26 - على عبد القادر على عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3014   قيدت فى   11-08-2001 برقم 

ايداع    663 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

27 - عمرو محمد محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7939   قيدت فى   27-09-2006 برقم ايداع    

1494 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

28 - احمد محمد عبد الكريم حسانين القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15205   قيدت فى   2016-04-20 

برقم ايداع    1590 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

29 - عباس سعد صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17297   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

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

30 - احمد انور درباله محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18211   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

1518 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

31 - عمرو عادل محمد وجدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18291   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

1653 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

32 - احمد عبد الظاهر احمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18447   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

1917 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

33 - جمال محمد حسين ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3636   قيدت فى   27-05-2002 برقم ايداع    

487 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

34 - رضا عبد الحكيم احمد عزو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5080   قيدت فى   24-01-2006 برقم ايداع    

83 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

35 - رضا عبد الحكيم احمد عزو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5080   قيدت فى   24-02-2004 برقم ايداع    

189 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-23

36 - سامح ميشيل سلوانس دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7312   قيدت فى   03-05-2006 برقم ايداع    

581 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

37 - محمود جابر ريان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11584   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    

65 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-14

38 - محمود جابر ريان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11584   قيدت فى   02-09-2014 برقم ايداع    

951 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

39 - محمود جابر ريان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11584   قيدت فى   02-09-2014 برقم ايداع    

952 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

40 - طه سيد قرنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15393   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

1889 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

41 - فتحى محمد سيد احمد المشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16075   قيدت فى   17-08-2016 برقم ايداع    

2975 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

42 - على سيد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6355   قيدت فى   23-04-2005 برقم ايداع    

557 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

43 - عصام محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6647   قيدت فى   21-08-2005 برقم ايداع    

1048 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-20
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44 - اميل راوى سعيد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10753   قيدت فى   07-09-2011 برقم ايداع    

1005 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

45 - احمد زكريا عبد الغفار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11231   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    654 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

46 - مصطفى كامل عبد الحميد مغازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13253   قيدت فى   21-09-2015 برقم 

ايداع    1458 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

47 - اسامه عبد اللطيف بسيونى ابو سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14013   قيدت فى   2015-12-20 

برقم ايداع    2537 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

48 - محمد فتحى عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17050   قيدت فى   08-12-2016 برقم 

ايداع    4537 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

49 - احمد سيد احمد عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17948   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

1076 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

50 - محمد حسين العبد حسين ابو اقرع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18092   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    1314 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

51 - علء عاطف عبد الله همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18169   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

1448 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

52 - سيد على احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18722   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

2368 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

53 - محمود محمد ابو النجا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18888   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    2629 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

54 - سالم سليمان عطيه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11150   قيدت فى   18-03-2012 برقم ايداع    

418 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

55 - محمود محمد يحيى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13261   قيدت فى   22-09-2015 برقم 

ايداع    1470 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-21

56 - احمد محمد احمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17198   قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    

4767 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

57 - فاطمه على شحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18506   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1997 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

58 - منال جوده مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3399   قيدت فى   12-02-2002 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

59 - هدى موسى داوود الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9010   قيدت فى   17-02-2008 برقم ايداع    

150 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-16

60 - مصطفى محمد احمد محمود سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17487   قيدت فى   2017-01-24 

برقم ايداع    376 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

61 - صيدليه الدكتور  مهاب مجدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18074   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    1271 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

62 - مياده صبحى السيد على القصاص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18212   قيدت فى   04-04-2017 برقم 

ايداع    1519 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

63 - السيد شعبان حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18366   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

1780 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

64 - فخرى عبد المعتمد صديق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16323   قيدت فى   08-09-2016 برقم 

ايداع    3352 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

65 - عادل محمود مبارك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18063   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

1245 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15
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66 - احمد فولى حماده اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18397   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

1845 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

67 - الحسين جمال محمد العارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18435   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

1902 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

68 - حازم صلح الدين امين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18628   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    2212 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

69 - ميشيل موريس عجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1797   قيدت فى   22-12-1999 برقم ايداع    

1007 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

70 - كريستيان سيداروس سيداروس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11271   قيدت فى   2012-06-12 

برقم ايداع    765 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

71 - مصطفى عبد العزيز عزوز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14927   قيدت فى   22-03-2016 برقم 

ايداع    1150 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

72 - محمد محمد احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15857   قيدت فى   21-07-2016 برقم 

ايداع    2633 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

73 - ممدوح عبده عبد الحميد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16853   قيدت فى   20-11-2016 برقم 

ايداع    4208 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

74 - رومانى رضا حنا عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17600   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

547 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

75 - هدى موسى داوود الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18230   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

1547 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

76 - محمد محمد نزار شريفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18500   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1990 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

77 - حسن احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15643   قيدت فى   14-06-2016 برقم ايداع    

2282 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

78 - ايهاب زكى عبد السميع عبد المؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16147   قيدت فى   2016-08-23 

برقم ايداع    3083 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

79 - صيدليه د  محمد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18270   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

1616 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

80 - شعبان حمدان محمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18318   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

1697 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

81 - جهاد احمد قطايه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18731   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    2379 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

82 - حاتم يسرى عبد البديع السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3163   قيدت فى   16-10-2001 برقم ايداع    

876 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

83 - عبد المنعم فؤاد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7631   قيدت فى   19-07-2006 برقم ايداع    

1064 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

84 - يوسف لبيب يوسف اسعد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15819   قيدت فى   17-07-2016 برقم 

ايداع    2560 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

85 - محمد محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16674   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

3929 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

86 - على سيد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17211   قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    

4886 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

87 - ملك رفعت فايز كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17752   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

784 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18
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88 - باسم نادى لتوريد الخضار والفاكهة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10629   قيدت فى   2011-06-08 

برقم ايداع    650 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

89 - مصطفى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7181   قيدت فى   19-03-2006 برقم ايداع    

358 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

90 - مصطفى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7181   قيدت فى   30-11-2014 برقم ايداع    

1405 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

91 - زكريا محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8166   قيدت فى   13-02-2012 برقم ايداع    

247 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

92 - زكريا محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8166   قيدت فى   20-11-2006 برقم ايداع    

1814 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

93 - اشرف عيد نظير عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10259   قيدت فى   04-11-2010 برقم ايداع    

1286 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

94 - امنيه عونى عثمان محمد صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12644   قيدت فى   12-01-2015 برقم 

ايداع    67 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

95 - صفوت ابراهيم عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14642   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    718 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

96 - محمد سعد عبد العال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15809   قيدت فى   14-07-2016 برقم ايداع    

2546 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

97 - محمد سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16044   قيدت فى   14-08-2016 برقم ايداع    

2923 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

98 - ناصف عزت متولى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16808   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    4127 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

99 - محمود عوده مسعود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16901   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    

4289 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

100 - خديجه السيد محمود مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18062   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    1244 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

101 - ايمن طه محمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18721   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    2366 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

102 - حسين على احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4402   قيدت فى   10-05-2003 برقم ايداع    

471 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-09

103 - ابتسام فرح ماكين معانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7785   قيدت فى   03-09-2006 برقم ايداع    

2286 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-02

104 - محمد سيد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7879   قيدت فى   19-09-2006 برقم ايداع    

1422 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

105 - محمد سعيد محمد الحنبلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9565   قيدت فى   28-05-2009 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-27

106 - مدحت ابراهيم مجاهد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11884   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    1730 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

107 - محمد السيد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14606   قيدت فى   21-02-2016 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

108 - خالد محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15841   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

2606 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

109 - مصطفى محمود نصر الدين همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16195   قيدت فى   2016-08-28 

برقم ايداع    3152 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27
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110 - عماد عادل نظمى شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17722   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

735 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14
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تجديد شركات

1 - سالم جيد موسى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10834  قيدت فى  23-10-2011 برقم ايداع   

1201 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  12:00:00ص

2 - كريم فتحى خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16574  قيدت فى  23-10-2016 برقم ايداع   

3772 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  12:00:00ص

3 - محمود الدسوقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17642  قيدت فى  08-02-2017 برقم ايداع   613 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  12:00:00ص

4 - حسام رشدى عبد المعطى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18232  قيدت فى  06-04-2017 برقم 

ايداع   1550 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  

12:00:00ص

5 - مصطفى عبده ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18580  قيدت فى  15-05-2017 برقم ايداع   

2128 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

6 - امل فهمى مصطفى درويش وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   18595  قيدت فى  16-05-2017 برقم 

ايداع   2155 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

7 - شركه اميل يونان وشريكته للطباعه   شركة سبق قيدها برقم :   8591  قيدت فى  05-03-2007 برقم 

ايداع   302 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  12:00:00

ص

8 - شركة اميل يونان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8591  قيدت فى  08-08-2016 برقم ايداع   

2848 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00ص

9 - سامح وليم جاب ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11177  قيدت فى  03-04-2012 برقم ايداع   

499 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

10 - عادل عبد الوهاب وشركائه )مدرشه طلئع الوادى الحديثه الخاصه (   شركة سبق قيدها برقم :   17451  

قيدت فى  19-01-2017 برقم ايداع   314 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/01/2027  12:00:00ص

11 - شركة انتصار مرسى احمد مرسى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   17766  قيدت فى  

20-02-2017 برقم ايداع   805 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

12 - عصام جميل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   18432  قيدت فى  30-04-2017 برقم ايداع   

1896 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

13 - عبد الستار مسعود جبريل عبد المولى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18519  قيدت فى  

09-05-2017 برقم ايداع   2013 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2027  12:00:00ص

14 - شركة حسين احمد عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2304  قيدت فى  16-08-2000 برقم 

ايداع   733 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2025  12:00:00

ص

15 - يحيى زكريا عبد الباسط نويشى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8622  قيدت فى  2007-03-29 

برقم ايداع   399 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  

12:00:00ص

16 - محمد عبده يونس وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   15798  قيدت فى  12-07-2016 برقم ايداع   

2523 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2026  12:00:00ص

17 - هدايه مصطفى احمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   342  قيدت فى  22-12-1997 برقم ايداع   

386 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2022  12:00:00ص
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18 - محمد عطية ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3167  قيدت فى  17-10-2001 برقم ايداع   

883 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2026  12:00:00ص

19 - اتحاد الخوة المتحدين للتربية والتعليم )شيماء عمر عبد ا وشركاها(   شركة سبق قيدها برقم :   11174  

قيدت فى  02-04-2012 برقم ايداع   493 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/04/2027  12:00:00ص

20 - شعبان ابراهيم حسن الكرداسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18599  قيدت فى  2017-05-16 

برقم ايداع   2161 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

21 - عبد البر محمد عبد المعبود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8628  قيدت فى  02-04-2007 برقم 

ايداع   409 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00

ص

22 - محمود ابراهيم احمد مدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11201  قيدت فى  18-04-2012 برقم 

ايداع   568 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00

ص

23 - شركة سلمه عبد الحليم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5687  قيدت فى  08-09-2004 برقم 

ايداع   1306 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2024  

12:00:00ص

24 - تعديل السم التجارى الى رافت ثابت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11199  قيدت فى  

17-04-2012 برقم ايداع   564 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/04/2027  12:00:00ص

25 - طارق حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12822  قيدت فى  24-03-2015 برقم ايداع   502 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2025  12:00:00ص

26 - جرجس جبره وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18687  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

2313 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

27 - احمد شريف محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6334  قيدت فى  13-04-2005 برقم ايداع   

524 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2025  12:00:00ص

28 - سعيد ناصر عبد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7301  قيدت فى  02-05-2006 برقم ايداع   

567 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2026  12:00:00ص

29 - مصطفى عبد الله عيسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7789  قيدت فى  03-09-2006 برقم 

ايداع   1291 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2026  

12:00:00ص

30 - وفاء محمود احمد عرابى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   12710  قيدت فى  10-02-2015 برقم 

ايداع   235 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2025  12:00:00

ص

31 - محمد منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17295  قيدت فى  03-01-2017 برقم ايداع   31 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2027  12:00:00ص

32 - المغربى للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   18655  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

2260 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

33 - صفوت مسعد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17450  قيدت فى  19-01-2017 برقم ايداع   

313 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00ص

34 - فتحى سعد مصطفى الطباخ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14293  قيدت فى  20-01-2016 برقم 

ايداع   230 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  12:00:00

ص
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35 - محمد عبد ا رفاعى وشركاه - مدرسه الشمس الجديده الخاصه لغات   شركة سبق قيدها برقم :   18710  

قيدت فى  25-05-2017 برقم ايداع   2348 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/05/2027  12:00:00ص

36 - شركة يوسف على محمد وشريكه على يوسف على   شركة سبق قيدها برقم :   18882  قيدت فى  

13-06-2017 برقم ايداع   2617 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2027  12:00:00ص

37 - تعديل السم التجارى الى  رضوان حنفى رضوان ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   7327  

قيدت فى  08-05-2006 برقم ايداع   600 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/05/2026  12:00:00ص

38 - هدى على الشافعى خليل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   11443  قيدت فى  11-10-2012 برقم 

ايداع   1208 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2022  

12:00:00ص

39 - هانى صادق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3609  قيدت فى  18-05-2002 برقم ايداع   447 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

40 - حلمى محمد حسن يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3679  قيدت فى  15-06-2002 برقم 

ايداع   552 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00

ص

41 - مايكل ميلد جرجس جريس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16507  قيدت فى  13-10-2016 برقم 

ايداع   3656 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2026  

12:00:00ص

42 - عمرو محمد رشاد الجوهرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16661  قيدت فى  01-11-2016 برقم 

ايداع   3915 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  

12:00:00ص

43 - ناصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8746  قيدت فى  25-06-2007 برقم ايداع   726 وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  12:00:00ص

44 - شركة الرضا والنور لتشغيل الزجاج من تقطيع وسكرته وتخريم وشطف وتربلكس ودابل جلس الزجاج 

واعمال الواجهات الزجاجيه وجميع اعمال اللومنيوم والمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   11155  

قيدت فى  19-03-2012 برقم ايداع   427 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/03/2027  12:00:00ص

45 - بيتر بشرى كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16287  قيدت فى  06-09-2016 برقم ايداع   

3292 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2026  12:00:00ص

46 - تامر جمال حامد موسى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   17491  قيدت فى  26-01-2017 برقم 

ايداع   386 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  12:00:00

ص

47 - شركة يحيى مختار امام ركابى وزكريا مختار امام ركابى   شركة سبق قيدها برقم :   17658  قيدت فى  

09-02-2017 برقم ايداع   637 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

48 - بدر مرسى عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3516  قيدت فى  09-04-2002 برقم ايداع   

318 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00ص
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