جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب القاهرة المميز شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1محمد احمد السيد الشاعر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10823
ورقم قيد  422889رئيسى آخر عن بيع ادوات منزلية واجهزة كهربائية ,بجهة محافظة القاهرة مول امون
المرحلة الثانية  -الدور الرضى  -محل رقم 8
 - 2هناء عبد الرحمن عبد الرسول محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  10802ورقم قيد  434650محل رئيسى عن ادارة المنشات الرياضية وحمامات السباحة وقاعات
الفراح والكافتيريات والمطاعم ( فيما عدا المن والحراسة والنتر نت بعد الحصول على التراخيص اللزمة -
موافقة امنية رقم  951 /لسنة  ,2021بجهة محافظة القاهرة محل شارع الوفاء متفرع من شارع حسنى مبارك
الهجانة
 - 3احمد جمال محمد سعودى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10820
ورقم قيد  434652محل رئيسى عن سايبرنت فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول
على كافة التراخيص المنظمة لذلك النشاط ,بجهة محافظة القاهرة  5ش يوسف شهاب من شارع مكة عزبة النخل
الغربية
 - 4هاني عطا حنا فرج تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  11254ورقم
قيد  434661محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوراتها ) ,بجهة
محافظة القاهرة  14شارع شاكر الجندي
 - 5خالد على احمد عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 11820
ورقم قيد  420675رئيسى آخر عن مطعم تيك اواى ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم 53مول الزعفران
 - 6صلح محروس عبد العظيم حافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11851ورقم قيد  397689رئيسى آخر عن مطبعة ,بجهة محافظة القاهرة تم افتتاح محل رئيسى اخر عن
نشاط ( مطبعه ) وعنوانه القاهره  -المرج  12 -ش عادل مبارك  -عين شمس الشرقيه
 - 7صلح محروس عبد العظيم حافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11851ورقم قيد  397689رئيسى آخر عن مطبعة ,بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة منشاه المصرى بملك/
ابراهيم محروس عبد العظيم
 - 8اسماعيل شهاب اسماعيل عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11868ورقم قيد  434678محل رئيسى عن دعاية واعلن واقامة معارض ومؤتمرات ( فيماعدا اصدار
الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة
القاهرة  2ش ابو بكر الصديق شقة  19الدور 4
 - 9حنان يوسف عزيز سعد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 11931
ورقم قيد  434682محل رئيسى عن دوارات تدريبه فى مجال التنميه البشريه فيما عدا المن والحراسة
والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقه أمنيه رقم  753لسنة ,. )2021بجهة محافظة القاهرة 9
شارع حامد بكر مساكن التمليك
 - 10محمود فوزى عبد البارى محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11959ورقم قيد  434684محل رئيسى عن تجارة ادوات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة  11شارع المنجله
مول الصفوه درب سعادة محل رقم  3ج بالدور الرضى
 - 11جمال سعد محمد الشحات احمد البيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 12164ورقم قيد  434697رئيسى آخر عن مكتب ادارة مبيعات اون لين فيما عدا المن والحراسه
والكاميرات اللسيلكيه بعد الحصول على التراخيص الزمه موفقه امنيه رقم  1609لسنه  ,2022بجهة محافظة
القاهرة شقه بالدور الرابع برج  119تقسيم الستثمار القطامية وان بملك  /معتز سعد محمد الشحات
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 - 12جمال سعد محمد الشحات احمد البيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 12164ورقم قيد  434697رئيسى آخر عن مكتب ادارة مبيعات اون لين فيما عدا المن والحراسه
والكاميرات اللسيلكيه بعد الحصول على التراخيص الزمه موفقه امنيه رقم  1609لسنه  ,2022بجهة محافظة
الدقهلية المنصورة شارع عبد الستار امين بملك /محمد الشحات البيه
 - 13شريف احمد عز الدين طه تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 12603
ورقم قيد  434714محل رئيسى عن تدريب وتنمية الموارد البشرية فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمة  -موافقة امنية رقم 10 /لسنة  ,2022بجهة محافظة القاهرة عمارة 11عمارات
المروة بكلية البنات
 - 14مصطفى رزق احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 12718
ورقم قيد  352573رئيسى آخر عن اقامة وتشغيل مصنع للرخام والجرانيت ,بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم
 29المنطقة الصناعية  -شق الثعبان  -المعادى
 - 15مسعد عبدا محمد الخناوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 12709ورقم قيد  434723محل رئيسى عن بيع اجهزة كمبيوتر ولب توب ومستلزماتها وتاجير اجهزة
بليستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة القاهرة  8شارع عبد
الكريم فهمى
 - 16هناء رزق عبدالفتاح احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 12738
ورقم قيد  434726محل رئيسى عن تجارة الكترونية ( فيماعدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد
الحصول على التراخيص اللزمة )  -موافقة امنية رقم  24لسنة  ,2022بجهة محافظة القاهرة  7وهدان من ش
ثعز بجوار جنينه مول
 - 17احمد بدري محمد عبد العاطي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12961ورقم قيد  371143رئيسى آخر عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة القاهرة اضافة رئيسي اخر بالعنوان
 /وحدة رقم  - U01 - F&B - B2مشروع ممشي اهل مصر
 - 18احمد سيد راغب عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 13340ورقم قيد  423153رئيسى آخر عن كافيه ,بجهة محافظة القاهرة افتتاح رئيسى آخر بالعنوان 11 /
ش الحسن  -صقر قريش  -شيراتون
 - 19زياد محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 13395
ورقم قيد  434748محل رئيسى عن بلى ستيشين ( فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص
اللزمة )  -موافقة امنية رقم  989لسنة  ,2021بجهة محافظة القاهرة  2شارع الماظة تقاطع شارع الثورة بدروم
بالعقار
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فروع الفراد
 - 1خالد محمد فكري كمال الغرباوي قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10808ورقم قيد  373803محل
فرعى عن مقاولت مبانى بجهة محافظة القاهرة قطعة  185غرفة  718القطاع الثانى مركز المدينة التجمع الخامس
 - 2مينا كميل منصور افندى معوض قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10816ورقم قيد  424505محل
فرعى عن صيدلية بجهة محافظة القاهرة  11شارع حدائق القبة  -محل رقم 1
 - 3محمد عبد الغنى عبد الحميد اسماعيل قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10700ورقم قيد 430810
محل فرعى عن بيع قطع غيار السيارات بجهة محافظة القاهرة  126ش الكابلت
 - 4رضاء سعيد محمد يوسف قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  10936ورقم قيد  434655محل فرعى
عن توريد مستلزمات واجهزه طبيه  -عموم الستيراد و التصدير ماعدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه
السادسه -صيانة الجهزه الطبيه والتوكيلت التجاريه بجهة محافظة السكندرية  117ابراهيم سيف متفرع من جمال
عبدالناصر  -فيكتوريا  -الخامس علوى  -شقه  -قسم
 - 5رضاء سعيد محمد يوسف قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  10936ورقم قيد  434655محل فرعى
عن توريد مستلزمات واجهزه طبيه  -عموم الستيراد و التصدير ماعدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه
السادسه -صيانة الجهزه الطبيه والتوكيلت التجاريه بجهة محافظة القاهرة نم افتتاح فرع بمحافظه القاهره بالعنوان /
النزهه  -النزهه 122 /شارع حسنى مبارك  -القاهره
 - 6سيد جاد الكريم حسان محمد قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  11158ورقم قيد  386521محل
فرعى عن مقاولت عمومية واعمال متكامله -توريدات ( فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته
ودون توريد العماله) بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  C 21 /المعادى جاردنز المقطم  -الدور الثالث -
شقة 302
 - 7رضا محمد السعيد فرج قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  11203ورقم قيد  434660محل فرعى
عن صيانة وتوريد وتركيب شبكات الغازات الطبية والصناعية وتوريدات حكومية فيما عدا توريدات العمالة واجهزة
الحاسب اللى بجهة محافظة الدقهلية المنصورة عقار رقم ( )27شارع خالد بن الوليد من شارع سامى الجمل بجوار
مسجد سامى الجمل بملك  /شاديه الشحات الشاذلى السيد
 - 8رضا محمد السعيد فرج قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  11203ورقم قيد  434660محل فرعى
عن صيانة وتوريد وتركيب شبكات الغازات الطبية والصناعية وتوريدات حكومية فيما عدا توريدات العمالة واجهزة
الحاسب اللى بجهة محافظة القاهرة  32ش احمد الزمر بملك  /صابر مسلمي مبروك
 - 9تحسين اسماعيل محمد عثمان قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  11367ورقم قيد  421248محل
فرعى عن تقديم مأكولت بحرية بجهة محافظة القاهرة مشروع السكان الفاخر  24أو  24ب شارع انور المفتى
 - 10هيثم احمد عبد ا على قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  11324ورقم قيد  421415محل فرعى
عن مقاولت وتوريدات ( فيما عدا الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ) بجهة محافظة
القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6218 /شارع القدس قسم المقطم
 - 11محمود محمود طه ضنينه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  11346ورقم قيد  434664محل فرعى
عن معرض موبيليات واستيراد وتصدير في جميع السلع فيما عدا المجموعة  19والفقره  36من المجموعة  6بجهة
محافظة القاهرة مدينة نصر  42 -ش مكرم عبيد
 - 12محمد جابر صابر سليمان قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  11465ورقم قيد  429287محل فرعى
عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عامه (فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت ) بجهة محافظة
المنوفية العامرة  -مركز منوف  -بملك  /جابر صابر سليمان
 - 13محمد جابر صابر سليمان قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  11465ورقم قيد  429287محل فرعى
عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عامه (فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت ) بجهة محافظة
القاهرة تم افتتاح فرع بناحية الزيتون  287-أ ترعة الجبل بنشاط مقاولت وتوريدات عامة
 - 14اشرف محمد احمد محمد قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11843ورقم قيد  317147محل فرعى
عن اضافة الستيراد بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع اداري بالعنوان  1ميدان الوبرا
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 - 15تامر على رضا عبدالفتاح جاد قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11751ورقم قيد  405450محل
فرعى عن توريدات الشجار ونباتات الزينة للستيراد والتصدير ( فيماعدا الفقرة  36من المجموعه  6والمجموعه
 ) 19بجهة محافظة القاهرة  17شارع اسكندرية محل رقم 2
 - 16وليد محمد نجيب محمد شلبى قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11827ورقم قيد  418750محل
فرعى عن بيع عطور بجهة محافظة القاهرة محل  G 56الخدمات جنوب الحرفية مول ذايارد  THAYARDم
الرحاب
 - 17محمد مصطفى صالح مراد قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11837ورقم قيد  426208محل
فرعى عن تعديل النشاط ليصبح استيراد وتصدير ( فيما عدا الفقره  36من المجموعه  6والمجموعه  ) 19بجهة
محافظة القاهرة  74ش عمار بن ياسر الدور الول
 - 18عدى العارف عبدالعال قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  11921ورقم قيد  428041محل فرعى
عن تجاره بقاله بالتجزئه بجهة محافظة القاهرة  43ش محمد توفيق دياب  -محل رقم 2
 - 19اسامه سلمه السيد محمد قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  11881ورقم قيد  434680محل فرعى
عن مكتب اصلح وبيع التيل الفرامل والدبرياج بجهة محافظة الجيزة  1شارع ابو رجب من شارع فؤاد ترسا -
العمرانيه
 - 20اسامه سلمه السيد محمد قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  11881ورقم قيد  434680محل فرعى
عن مكتب اصلح وبيع التيل الفرامل والدبرياج بجهة محافظة القاهرة  62ش الخريتاوية الفرنساوي بولق ابو العل
 - 21فتحى سعد محمد عبد الجواد قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  11929ورقم قيد  434681محل
فرعى عن مكتب مقاولت بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه -عقار رقم  7ش:العروبه  -العبور بملك/ايمن فتحي سعد
 - 22فتحى سعد محمد عبد الجواد قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  11929ورقم قيد  434681محل
فرعى عن مكتب مقاولت بجهة محافظة القاهرة تم افتتاح فرع جديد بعنوان النزهه  -النزهه  15 -ش النزهه رابعه
الستشاري عن نشاط مكتب مقاولت
 - 23محمد محسن حنفي خطاب قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12004ورقم قيد  434686محل
فرعى عن اضاف تجهيز المأكولت بجهة محافظة الجيزة اصبح  45 /ش حمدى البنا الزهراء المساحة سابقا  3ش
خالد بن الوليد من احمد عكاشة المساكن المساحة فيصل
 - 24محمد محسن حنفي خطاب قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12004ورقم قيد  434686محل
فرعى عن اضاف تجهيز المأكولت بجهة محافظة القاهرة  b 1منطقه منتزه الطاهره
 - 25مارى سروانس فوزى سروانس قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12051ورقم قيد  434689محل
فرعى عن إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك
بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) بجهة محافظة القليوبية  4ش رابعه العدويه -مدينه ابن
الحكم -ملك /صفوت صابر غالي
 - 26مارى سروانس فوزى سروانس قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12051ورقم قيد  434689محل
فرعى عن إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك
بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1ش مصر للطيران
 - 27رفعت سمير ابراهيم عبدالحميد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12053ورقم قيد  434690محل
فرعى عن مقاولت وتوريدات عمومية ماعدا مجالت الكمبيوتر او مواد الدعاية او العلن بجهة محافظة الجيزة
 27شارع زكريا الليثى الثلثينى العمرانية الغربية
 - 28رفعت سمير ابراهيم عبدالحميد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12053ورقم قيد  434690محل
فرعى عن مقاولت وتوريدات عمومية ماعدا مجالت الكمبيوتر او مواد الدعاية او العلن بجهة محافظة القاهرة 9
ابراج سما الدائري الهضبه الوسطي
 - 29ايمن حسني عبدالحميد عباس قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12066ورقم قيد  434692محل
فرعى عن بيع المشغولت الذهبيه المصوغات بجهة محافظة الجيزة  26شارع الشيخ سعيد القدس الشريف المنيرة
الغربية
 - 30ايمن حسني عبدالحميد عباس قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12066ورقم قيد  434692محل
فرعى عن بيع المشغولت الذهبيه المصوغات بجهة محافظة القاهرة  A 2بالدور الرضي سنتر خان العباسيه امام
موقف التوبيس ميدان العباسيه
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 31عمران عبدالعليم فتح ا محمد قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  12122ورقم قيد  434694محل
فرعى عن فرع بنشاط  /مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه ) بجهة محافظة كفر الشيخ قرية شوغى بملك/
سميح عبدالعليم فتح ا شوغى
 - 32عمران عبدالعليم فتح ا محمد قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  12122ورقم قيد  434694محل
فرعى عن فرع بنشاط  /مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه ) بجهة محافظة القاهرة الزيتون 31شارع كمال
الدين حسين دور ارضى شقه
 - 33احمد مرزوق تمام حسن سليم قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  12162ورقم قيد  434696محل
فرعى عن مكتب رحلت ونقل عمال (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والخارجى) بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الي -:ش خلف السكه الحديد  -ملك /محمد السيد محمد احمد
 - 34احمد مرزوق تمام حسن سليم قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  12162ورقم قيد  434696محل
فرعى عن مكتب رحلت ونقل عمال (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والخارجى) بجهة محافظة القاهرة شقه  -عقار - 10حارة محمد كامل من شارع محمد إمام  -عين شمس  -القاهره -
ملك /شوقي عبدالعظيم عطيه
 - 35ابو زيد للتوريدات العمومية قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12208ورقم قيد  434699محل
فرعى عن توريد اثاث منزلى بجهة محافظة الجيزة أصبح  /ش التحرير ب الدكرور -
 - 36ابو زيد للتوريدات العمومية قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12208ورقم قيد  434699محل
فرعى عن توريد اثاث منزلى بجهة محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 8/ش طه الفشني
مصطفى النحاس م السادسه 831
 - 37محمد ابراهيم عبد المولى قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12256ورقم قيد  434700محل فرعى
عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال في حدود اللوائح والقوانين بجهة محافظة السماعيلية كيلو  2البر الغربى بجوار
جراج الغزاوى بملك ابراهيم عبد الولى مجاهد
 - 38محمد ابراهيم عبد المولى قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12256ورقم قيد  434700محل فرعى
عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال في حدود اللوائح والقوانين بجهة محافظة القاهرة المطريه  -المطريه 14 -
شارع ابراهيم الريس
 - 39محمد سيد حسين ابراهيم قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  12390ورقم قيد  347142محل فرعى
عن بيع ملبس جاهزة حريمى بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  1 /شارع مؤسسة الزكاة  -محطة البطل
 - 40محمد عبد المنعم عبد السلم محمد قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  12377ورقم قيد 420586
محل فرعى عن محل بيع شنابر نظارات بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  25 /ش احمد تيسير  -كلية
البنات
 - 41محمد محمود محمد شاكر مصطفى قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  12420ورقم قيد 432470
محل فرعى عن استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  6بجهة محافظة
دمياط السنانيه  -الشيخ سديد  -بملك  /احمد فتحي عبد المجيد العراقي ( تعديل )
 - 42محمد محمود محمد شاكر مصطفى قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  12420ورقم قيد 432470
محل فرعى عن استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  6بجهة محافظة
القاهرة النزهة  13 -ش جوزيف تيتو
 - 43صيدليه الدكتوره اميره متولي قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12493ورقم قيد  305738محل
فرعى عن صيدليه بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  71 /السوق التجارى منشية ناصر
 - 44عبدالمحسن رضا محمد عفيفى قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12549ورقم قيد  426274محل
فرعى عن توريدات مواد البناء واستيراد وتصدير فيماعدا الفقرة  36من المجموعه  6والمجموعه  19طبقا للوائح
والقوانين المنظمة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتوزيع مواد غذائية بجهة محافظة القاهرة اضافة
الفرع الكائن في  /شقة رقم  7بالدور الرابع بعد الرضي بالعقار رقم  4شارع محمد محمود رمضان
 - 45رزق ا ميخائيل رزق ا قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12701ورقم قيد  306321محل
فرعى عن اضافه نشاط  /تصنيع وتشغيل معادن بجهة محافظة القاهرة  15ش بركات الحرفين
 - 46محمود حمزه محمود ابراهيم قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12655ورقم قيد  434720محل
فرعى عن توريدات عموميه بجهة محافظة الجيزة شارع عشره وراق العرب
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 47محمود حمزه محمود ابراهيم قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12655ورقم قيد  434720محل
فرعى عن توريدات عموميه بجهة محافظة القاهرة 18شارع يوسف الجندي مول البستان الدور الثاني محل  b12د
بابا اللوق - 48احمد بدري محمد عبد العاطي قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  12964ورقم قيد  371143محل
فرعى عن تأجير المحلت للغير بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع جديد بالعنوان  13 /ش عباس العقاد
 - 49احمد محمد على حامد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  12968ورقم قيد  434736محل فرعى
عن خدمات نظافة ومكافحة حشرات بجهة محافظة الجيزة  79طريق المريوطية ناحية ماجد حماد
 - 50احمد محمد على حامد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  12968ورقم قيد  434736محل فرعى
عن خدمات نظافة ومكافحة حشرات بجهة محافظة القاهرة 7شارع محمد رشيد رضا السبع عمارات -مصر الجديدة
 - 51حسام فتحى عبدالفتاح الهندى ( الحسام للتجارة والتوريدات ) قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع 13171
ورقم قيد  434740محل فرعى عن مكتب توريدات عمومية ( مستلزمات طبية مستحضرات تجميل ) بجهة
محافظة المنوفية براشيم مركز اشمون بملك عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح
 - 52حسام فتحى عبدالفتاح الهندى ( الحسام للتجارة والتوريدات ) قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع 13171
ورقم قيد  434740محل فرعى عن مكتب توريدات عمومية ( مستلزمات طبية مستحضرات تجميل ) بجهة
محافظة القاهرة  29ش بن النفيس من ش جمال عبدالناصر جسر السويس السلم
 - 53محمد ابراهيم محمود احمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  13270ورقم قيد 428811
محل فرعى عن توريدات عموميه (فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ) بجهة محافظة
القاهرة اضافة فرع بالعنوان  12 /ش سليم الول شقة
 - 54رجب اسماعيل مصطفى محمود قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  13257ورقم قيد  434742محل
فرعى عن مكتب توريدات ماعدا مجالت الكمبيوتر ومواد الدعايه ومجالت الطباعه بجهة محافظة الجيزة  17شارع
محمد عرفه  -جزيرة امبابه
 - 55رجب اسماعيل مصطفى محمود قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  13257ورقم قيد  434742محل
فرعى عن مكتب توريدات ماعدا مجالت الكمبيوتر ومواد الدعايه ومجالت الطباعه بجهة محافظة القاهرة 13شارع
بستان الدكه برج الفاروق  2محل رقم 4بالدور الول بعد الرضي
 - 56احمد سامى عبد العزيز محمد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  13391ورقم قيد  415046محل
فرعى عن توريد وتوزيع منتجات جلدية واكسسوار رجالى بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع محل رقم  42امام محل
ايه  9 -67شارع البطراوى جنينة مول
 - 57احمد سامى عبد العزيز محمد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  13393ورقم قيد  415046محل
فرعى عن توريد وتوزيع منتجات جلدية واكسسوار رجالى بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع محل دى  94الواقع
بارتيشن دى  9-91شارع البطراوى جنينة مول
 - 58صبحي ابراهيم سلمه معوض قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  13502ورقم قيد  373139محل
فرعى عن توريد اجهزة تكييف وصيانتها بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6 /شارع حمادة من شارع
سليم الول
 - 59احمد طه احمد محمد قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  13534ورقم قيد  418211محل فرعى عن
تصدير وتوريدات عمومية ( فيما عدا الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ) وتجهيزات طبية
 الستيراد ( فيماعدا الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعة  - ) 19التوكيلت التجارية بجهة محافظة القاهرةاضافة فرع بالعنوان  4/4 /انور المفتي شقة  76خلف طيبة
 - 60احمد المتولى احمد محمد البسيونى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  13650ورقم قيد 434756
محل فرعى عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات بجهة محافظة الجيزة الحى  - 4سنتر المدينة التجارى -
مكتب  - B45الدور الثانى -
 - 61احمد المتولى احمد محمد البسيونى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  13650ورقم قيد 434756
محل فرعى عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 4/ش سيد
حماده المرج الغربيه
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 - 62احمد المتولى احمد محمد البسيونى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  13654ورقم قيد 434756
محل فرعى عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات بجهة محافظة الجيزة الحى  - 4سنتر المدينة التجارى -
مكتب  - B45الدور الثانى -
 - 63احمد المتولى احمد محمد البسيونى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  13654ورقم قيد 434756
محل فرعى عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  10 /ش محمد
عز العرب
 - 64محروس للتوريدات قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  13699ورقم قيد  434758محل فرعى عن
اصبح/توريدات مواد غذائية بجهة محافظة الجيزة  21ش احمد بركات مشعل الهرم
 - 65محروس للتوريدات قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  13699ورقم قيد  434758محل فرعى عن
اصبح/توريدات مواد غذائية بجهة محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي  /الظاهر عمارة
العلميين شارع الشيخ عبد ا السناوي بمحافظة القاهرة
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قيود الشركات
 - 1احمد فاروق وشريكته شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 10736ورقم قيد  434648مركز عام عن تجاره وتوزيع القمشه والمفروشات بجهة محافظة القاهرة 1
شارع بيبرس المتفرع من شارع الزهر
 - 2احمد على فرج وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 10797ورقم قيد  434649مركز عام عن المقاولت العمومية والتوريدات العمومية بجهة محافظة
القاهرة  19شارع الجيزة
 - 3ماجد شكرى روفائيل وشركاة شركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 10819ورقم قيد  434651مركز عام عن ادارة واشراف على تنفيذ المشروعات بجهة محافظة القاهرة
 22شارع يوسف عباس
 - 4محمد فاروق وشركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع 10931
ورقم قيد  434653مركز عام عن القيام باعمال توريدات مواد البناء والتشطيبات واعمال الديكور
والمقاولت بجهة محافظة القاهرة  22أ عمارات العبور  -شارع صلح سالم  -بالدور  15شقة رقم 6
 - 5شريف جاب ا وشريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 11138ورقم قيد  434659مركز عام عن مركز خدمة لصيانة السيارات وبيع قطع الغيار للسيارات
بجهة محافظة القاهرة باكيه بمحطه وقود  -شيل اوت  -جاردينيا  -امتداد شارع الثورة  -الكائنة على طريق
القاهرة السويس
 - 6جرجس موسي وشريكه عبده علي محمود علي شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  11266ورقم قيد  434662مركز عام عن معرض موبليا بجهة محافظة
القاهرة  70ش مصطفي النحاس  -اول مدينه نصر
 - 7حمد حسن وشيماء علي شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 11278ورقم قيد  434663مركز عام عن شحن وتخليص جمركي والتصدير ونقل دولي لدي الغير
ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيهه بأعمالها او التي
قد تعونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة شقه  8بالعقار رقم  5شارع الذبيدي  -منشيه البكري
 - 8ياسر محمد محمد عثمان وشركاة شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 11371ورقم قيد  434665مركز عام عن تجارة ماكينات خياطة بجهة محافظة القاهرة المحل التجارى
الكائن بالدور الرضى بالقطعة رقم  155تقسيم امل  2برج الحمديه الجديدة
 - 9الندلس سيتى للنشاءات والتطوير العقارى شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  11375ورقم قيد  434667مركز عام عن النشاءات والتطوير العقارى
بجهة محافظة القاهرة  17م ش سنان
 - 10احمد رمضان العراقى مصطفى وشركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  11448ورقم قيد  434669مركز عام عن انشاء الندية الخاصة وانشاء وادارة الملعب
الرياضية الصالت المغطاة ومجمعات السباحة وانشاء الندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية وادارة وتشغيل
الندية الرياضية واللعاب الرياضية بجهة محافظة القاهرة  5شارع البيطار
 - 11رشاد معوض رشاد وشركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 11802ورقم قيد  434672مركز عام عن الستثمار الزراعى والنتاج الحيوانى بجهة محافظة القاهرة
 19أ عمارات العبور  -شارع صلح سالم
 - 12معتز على السيد حسين وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  11818ورقم قيد  434675مركز عام عن توريدات كاوتش السيارات والبطاريات وفتح وادارة
الكافيهات بجهة محافظة القاهرة مساكن الميرية بلوك  38م  1شقة  9غرفة من الشقة
 - 13احمد محمد احمد عبد ا وشركاة شركة رأس مالها  100,100.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  11829ورقم قيد  434676مركز عام عن مطعم اسماك بجهة محافظة القاهرة دلتا فلورز
عمارة  4بشارع حافظ رمضان بجوار سيتى سنتر مدينة نصر اول
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 - 14شركة ايلى البير وشريكته شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 11875ورقم قيد  434679مركز عام عن المقاولت والتوريدات العمومية ( فيماعدا مجالت الدعاية
والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ) والتوكيلت التجارية والستيراد والتصدير ( فيماعدا
الفقرة  36من المجموعه  6و ) 19بجهة محافظة القاهرة غرفة بالشقة رقم  53بالعقار رقم  19عمارات
الشركة السعودية  -شارع النزهه
 - 15عبد الرؤف أحمد ابراهيم محمد وشريكه السيد بسيوني السيد شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  11934ورقم قيد  434683مركز عام عن الخدمات اللوجستيه ( شحن بري
 شحن بحري  -خدمات عامه  -خدمات سياحية ) بجهة محافظة القاهرة  7شارع محمد حسن الجمل شقة رقم 12الدور السادس
 - 16شركة احمد محمد عبدالحميد معوض وشريكته شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  12036ورقم قيد  434688مركز عام عن تنمية عقارية وادارة مشروعات
وتسويق عقارى وتوريدات عمومية ( دون مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة
) وتشطيبات بجهة محافظة القاهرة  28شارع مكرم عبيد
 - 17علء سامى عبد اللطيف وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  12058ورقم قيد  434691مركز عام عن مصنع ملبس نسيجيه دون الملبس العسكرية
واكسسوارتها بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  96مساكن الميرية القديمه
 - 18محمد سعيد دبور وشريكته شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 12110ورقم قيد  434693مركز عام عن تسويق عقارى بجهة محافظة القاهرة شقة  3بالدور الرضى
بالعقار رقم  21عمارات كلية البنات ارض الجولف
 - 19سلمى محمد وشريكها شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 12184ورقم قيد  434698مركز عام عن تصميمات هندسيه واعمال التشطيبات داخليه خارجيه واللند
سكيب والديكور بجهة محافظة القاهرة  9ش البطراوى شقه رقم  6الدور السادس مدخل  2مبنى جنينه مول
 - 20محمد بيومي أحمد فؤاد وشريكه شركة رأس مالها  450,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  12286ورقم قيد  434702مركز عام عن بيع الدهانات ومستلزمات الديكور بجهة محافظة
القاهرة محل بالدور الرضي  52شارع مكرم عبيد
 - 21شركة عبد الرحمن نور محمد محمود وشركاة شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  12304ورقم قيد  434704مركز عام عن الستيراد والتصدير ( فيما عدا
الفقرة  36من المجموعه  6والمجموعه  ) 19والتوكيلت التجارية وتوزيع المنتجات بكافة انواعها وادارة
المشروعات والتصميمات والتشطيبات وبيع وشراء واستبدال السيارات والمعادن والمواد الغذائية والخشاب
ومواد البلستيك بكافة انواعها واللت والمعدات وانشاء الشركات والمشاركة فى الشركات الخرى والقيام
باعمال المقاولت العمومية بجميع انواعها وشراء وتقسيم وبيع اراضى البناء مبنية وغير مبنية وكذا ادارة
المشروعات ذات الختصاص فيما عدا استغلل المناجم والمحاجر بجميع انواعها بجهة محافظة القاهرة مبنى
مجموعة مصر النور  -الدور الرابع  -شقة  14مربع  1122امتداد شارع عبد الحميد بدوى  -مساكن شيراتون
 - 22احمد محمد الشحات وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 12382ورقم قيد  434706مركز عام عن بيع وتوريد المستلزمات الكهربائية والديكور بجهة محافظة
القاهرة محل بالعقار رقم  261مساكن اطلس  -السوق القديم  -الحى العاشر
 - 23على عبدالمنعم محمد وشريكه شركة رأس مالها  40,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 12463ورقم قيد  434708مركز عام عن خدمه غسيل سيارات بجهة محافظة القاهرة  7ش عبدالوهاب
القاضى بمساحة  18م
 - 24عمرو محفوظ وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 12482ورقم قيد  434709مركز عام عن كوافير رجالي بجهة محافظة القاهرة  32ش عز الدين طه
متفرع من ش عبد المنعم سند
 - 25احمد رأفت احمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 12612ورقم قيد  434716مركز عام عن المقاولت والتوريدات الهندسية بجهة محافظة القاهرة  34ش
سيد عبدالعال من ش التروللى عين شمس الغربية
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 26كيرلس جاب ا وشريكه شركة رأس مالها  8,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 12654ورقم قيد  434719مركز عام عن بيع سيارات مستعملة لحساب الغير بالعمولة بجهة محافظة
القاهرة عمارة  38صقر قريش شيراتون المطار
 - 27سامى عزت وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 12713ورقم قيد  434724مركز عام عن تجارة اللت وتوريد المعدات بجهة محافظة القاهرة العقار
رقم  26حارة قنطرة الدكة شياخة الجيارة قسم الزبكية
 - 28شركة محمود على محمد على وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  12773ورقم قيد  434727مركز عام عن التسويق اللكترونى والدعاية والعلن وتنظيم
المؤتمرات والحفلت ( فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة وتوريد
العمالة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة )  -موافقة امنية رقم  20لسنة  2022بجهة
محافظة القاهرة الدور الول فوق الرضى بالعقار رقم  19شارع ابن الهيثم متفرع من عباس العقاد
 - 29عمرو كمال محمد ابو العنين وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  12807ورقم قيد  434728مركز عام عن تجارة وتوزيع وتوريد المستلزمات والجهزة الطبية
مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمنتجات الورقية البلستيكية والتصنيع لدى الغير والتوريدات
العمومية وتجارة وتوزيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير فيماعدا الدوية طبقا لعقد الشركة بجهة
محافظة القاهرة  2ح احمد حامد من شارع الصبان
 - 30حسين سيد حسين وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 12815ورقم قيد  434729مركز عام عن بيع العصائر والمشروبات واليس كريم بجهة محافظة القاهرة
المحل الكائن  1شارع  26يوليو محل رقم  7بلوك ب  -الدور الرضى
 - 31محمد حسن حسنى وشريكة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 12876ورقم قيد  434731مركز عام عن التسويق والستثمار العقارى بجهة محافظة القاهرة الشقة رقم
 1بالدور الول بالعقار رقم  1شارع شنودة جبر من ش ترعة القبة
 - 32محمد مصطفى عبده عبدالكريم وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  12886ورقم قيد  434732مركز عام عن تجارة وتوريد الملبس بالجمله بجهة محافظة
القاهرة الدور الرضى عقار رقم  3شارع 6
 - 33مدحت محى الدين وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 12919ورقم قيد  434733مركز عام عن تحميص وطحن وبيع البن بجهة محافظة القاهرة محل بالدور
الرضى رقم  1الكائن بالعقار رقم  25شارع ناصر خسرو  -مدينة نصر ثانى
 - 34شركة رانيا ابو زهرى وداليا ابو زهرى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  12950ورقم قيد  434735مركز عام عن تجارة الملبس ( عدا الملبس العسكرية )
والحذية والشنط والعطور والكسسوارات ومستحضرات التجميل بجهة محافظة القاهرة الغرفة رقم  7بالشقة
رقم  4برج  9عبدالمنعم اسماعيل ق  7مربع  297مكرر
 - 35محمد السيد احمد وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 13018ورقم قيد  434737مركز عام عن توريد الدوات المكتبية والمهمات بجهة محافظة القاهرة 11
شارع عبد المؤمن محمد متفرع من شارع التروللى مدينة اليمان
 - 36احمد عبدالفراج وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 13038ورقم قيد  434738مركز عام عن التوريدات العمومية ( فيماعدا توريد العمالة الدعاية والعلن
والكمبيوتر ومستلزماته ) بجهة محافظة القاهرة  12شارع الصحة
 - 37محمد قاسم وشريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 13057ورقم قيد  434739مركز عام عن التسويق العقارى بجهة محافظة القاهرة  24ش الشهيد
مصطفى رياض المنطقة الولى  -الوحدة رقم  3بالشقة رقم 1
 - 38محمد احمد يوسف وشركاة شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 13220ورقم قيد  434741مركز عام عن التوكيلت التجارية والتوريدات العمومية ( فيما عدا الدعاية
والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2عمارات اول مايو طريق التصر الدور
الرضى وحده ادارية رقم 96
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 - 39محمد صلح حسن وشريكه شركة رأس مالها  2,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 13264ورقم قيد  434743مركز عام عن تشغيل معادن بجهة محافظة القاهرة  1ح الشيخ عبدربه -
الجمعية  -شارع الخليج العربى  -الوايلى الكبير
 - 40يوسف مجدى ومحمد متولى وشركائه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  13346ورقم قيد  434747مركز عام عن خدمات تقديم الطعام وبيع وتجارة المواد الغذائية -
الدارة والتوقيع موكلة للطرفين مجتمعين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة
وضمن اغراضها وبعنوانها بجهة محافظة القاهرة  39شارع بن الحكم برج الفردوس الدور الخامس شقة 22
حلمية الزيتون
 - 41محمد خالد محمد وشركاه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 13554ورقم قيد  434751مركز عام عن بيع ساندوتشات بدون جلوس بجهة محافظة القاهرة  82شارع
مصر والسودان
 - 42احمد ابراهيم الشربينى وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  13579ورقم قيد  434753مركز عام عن التصدير والتوريدات العمومية ( فيما عدا الدعاية
والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله وتجارة المحاصيل بجهة محافظة القاهرة  2عمارات
الوقاف الدور الثامن شقة  2ميدان السواح
 - 43مروة طلعت حامد هدايه وشريكها شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  13589ورقم قيد  434754مركز عام عن تجارة وصناعه مستحضرات التجميل ومستلزمات
العناية بالبشره والتوريدات العموميه (فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
العماله ) بجهة محافظة القاهرة  8شارع د /ذكى حسن من شارع انور المفتى الدور الول
 - 44احمد رشدى الحسينى عبد السلم وشريكته شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  13592ورقم قيد  434755مركز عام عن مطعم وكافتيريا بجهة محافظة القاهرة 3
عمارات صقر قريش الشيراتون
 - 45حسن محمد هيكل وشريكته شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 13670ورقم قيد  434757مركز عام عن مقاولت عامة وديكور بجهة محافظة القاهرة  20عمارات
المداد والتموين شقة 14
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فروع الشركات
 - 1شركة كونستركشن اند ديزاين (كونستك) قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10832ورقم قيد
 259941فرعى عن اضافة غرض /ادارة و تنفيذ المشروعات و دراسات الجدوى شسواء للشركة او للغير و
فى حدود اغراض الشركة و الغاء غرض  /استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة
للستزراع و استزراع الراضى المستصلحة و يشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض
الستصلح و الستزراع و ان يستخدم طرق الرى الحديثة و ليس الرى بطريقة الغمر و على الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة  1125شارع كورنيش النيل  -ماسبيرو
 - 2الشربيني وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10771ورقم قيد  279805فرعى عن
مقاولت خدمات تركيب اسقف معلقه للقطاع العام وتوزيع السمنت ومواد البناء والستيراد والتصدير بجهة
محافظة القاهرة التجمع الثالث عمارات سكن مصر شمال المحلة الول مبنى  27محل رقم  3كفرع بيع لنشاط
الشركة بمساحة فعلية  13.50متر ومساحة تعاقدية  14.93متر
 - 3الشربيني وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10773ورقم قيد  279805فرعى عن
مقاولت خدمات تركيب اسقف معلقه للقطاع العام وتوزيع السمنت ومواد البناء والستيراد والتصدير بجهة
محافظة القاهرة التجمع الثالث عمارات سكن مصر شمال المحلية الولى مبنى  1وحدة رقم  1اداري كفرع تسويق
لنشاط الشركة بمساحة فعلية  44.77متر ومساحة تعاقدية  52.02متر
 - 4الشربيني وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10775ورقم قيد  279805فرعى عن
مقاولت خدمات تركيب اسقف معلقه للقطاع العام وتوزيع السمنت ومواد البناء والستيراد والتصدير بجهة
محافظة القاهرة التجمع الثالث عمارات سكن مصر شمال المحلية الولى مبنى  27وحدة رقم  2اداري كفرع
تسويق لنشاك الشركة بمساحة  47.62متر ومساحة تعاقدية  57.48متر
 - 5عبدالحميد عبدالمقصود طه وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10814ورقم قيد
 431684فرعى عن الستثمار العقارى داخل جمهورية مصر العربيه من شراء وبيع الراضى سواء على
حالتها او بعد تهيئتها للبناء وانشاء المبانى واستغللها او بيعها بنفسها او بالشتراك مع الغير من الهيئات او الفراد
والتصدير واعمال المقاولت العامه وصناعة البويات بانواعها بجهة محافظة القاهرة فيل  297حى النرجس  -ق
 - 2التجمع الخامس
 - 6ارتال للستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  10814ورقم قيد  431684فرعى
عن الستثمار العقارى داخل جمهورية مصر العربيه من شراء وبيع الراضى سواء على حالتها او بعد تهيئتها
للبناء وانشاء المبانى واستغللها او بيعها بنفسها او بالشتراك مع الغير من الهيئات او الفراد والتصدير واعمال
المقاولت العامه وصناعة البويات بانواعها بجهة محافظة القاهرة فيل  297حى النرجس  -ق  - 2التجمع
الخامس
 - 7شريف اسامه محمد سعيد رسلن وشركاه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  10908ورقم قيد
 402146فرعى عن التوزيع والتصدير والتصنيع لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية و الكيماويات
والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والغذيه الطبيه والمكملت الغذائيه والمستحضرات التشخيصيه
والمطهرات والمبيدات الحشريه والمنظفات الصناعيه والسمده العضويه ومنظفات النمو والمخصبات الزراعيه
واللت الطبيه والتعويضيه واجهزة ومستلزمات المعامل وكذلك القيام بأعمال الوكاله التجاريه والتصدير ما يلزم
من معدات وقطع غيار وكيماويات واداره المشروعات الطبيه من مراكز وعيادات ومستشفيات وغيرها من
المشروعات الدوائيه والغذائيه للشركه او للغير من الشركات الوطنيه و كذلك اعداد الدراسات التسويقيه فى السوق
الداخلى والخارجى وتجارة اللت الطبيه والجهزة والتعويضيه واجهزة ومستلزمات المعامل والمستلزمات الطبيه
والدارة والشراف على معامل وابحاث الشركه او للغير مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة
بالعنوان الكائن في  18شارع الفريق على عامر
 - 8شركه سمير فرنسيس مليكه وشركاه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  10964ورقم قيد
 431997فرعى عن اداره وتشغيل معامل وتحاليل طبيه بجهة محافظة القاهرة  25شارع عثمان بن عفان -
مصر الجديدة
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 - 9شركه سمير فرنسيس مليكه وشركاه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  10968ورقم قيد
 431997فرعى عن اداره وتشغيل معامل وتحاليل طبيه بجهة محافظة القاهرة  147شارع النزهة  -مصر
الجديدة
 - 10احمد مصطفى النحاس محمد وشريكه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  10932ورقم قيد
 434654فرعى عن تعديل النشاط الى  /تجاره و توريد البطاريات و خدمة السيارات بجهة محافظة
السماعيلية حى السلم ش رضا بجوار برج ابو حسيبه بملك عطوه توفيق العدوى
 - 11احمد مصطفى النحاس محمد وشريكه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  10932ورقم قيد
 434654فرعى عن تعديل النشاط الى  /تجاره و توريد البطاريات و خدمة السيارات بجهة محافظة القاهرة
السوق الشرقى بلوك  Fمدينه الرحاب محل رقم 31بملك /رانيا نبيل محمد سليمان
 - 12الولى للطارات وخدمات السيارات  A 1 tire and Auto serviceقيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  10932ورقم قيد  434654فرعى عن تعديل النشاط الى  /تجاره و توريد البطاريات و خدمة
السيارات بجهة محافظة السماعيلية حى السلم ش رضا بجوار برج ابو حسيبه بملك عطوه توفيق العدوى
 - 13الولى للطارات وخدمات السيارات  A 1 tire and Auto serviceقيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  10932ورقم قيد  434654فرعى عن تعديل النشاط الى  /تجاره و توريد البطاريات و خدمة
السيارات بجهة محافظة القاهرة السوق الشرقى بلوك  Fمدينه الرحاب محل رقم 31بملك /رانيا نبيل محمد
سليمان
 - 14وليد محمد مختار وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  11207ورقم قيد 391487
فرعى عن الستشارات الداريه والتدريب الداري والتدريب والشركات والهئيات والمؤسسات الحكومية وغير
الحكومية بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان عقار رقم  1مربع  1169مكرر مساكن شيراتون بسمه
تجارية ماستربيزنس  -ترينوفيشن
 - 15ماستر بيزنس  -ترينوفيشن قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  11207ورقم قيد 391487
فرعى عن الستشارات الداريه والتدريب الداري والتدريب والشركات والهئيات والمؤسسات الحكومية وغير
الحكومية بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان عقار رقم  1مربع  1169مكرر مساكن شيراتون بسمه
تجارية ماستربيزنس  -ترينوفيشن
 - 16جيهان عبدالمحسن وايمن ابوسعدة وشركاهم قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  11276ورقم قيد
 318841فرعى عن القيام باعمال الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتمثيل التجارى والتسويق
وتوريدات الجزاء والمكونات الهندسية والمقاولت ماعدا اجهزة الكمبيوتر ومكوناتها بجهة محافظة القاهرة
اضافة فرع تسويق ( كائن بالعنوان  43ش نجيب الريحاني الدور الثاني شقة رقم ) 15
 - 17محمد يحيى صلح احمد مشهور وشريكه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  11494ورقم قيد
 396611فرعى عن الستيراد والتصدير وتجارة الزيوت الصناعية .بجهة محافظة القاهرة الطابق الول مول
( كود وان ) بالقطعة رقم  - 110القطاع الول مركز المدينة  -التجمع الخامس
 - 18ام تريد قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  11494ورقم قيد  396611فرعى عن الستيراد
والتصدير وتجارة الزيوت الصناعية .بجهة محافظة القاهرة الطابق الول مول ( كود وان ) بالقطعة رقم - 110
القطاع الول مركز المدينة  -التجمع الخامس
 - 19البنك الهلي المصري قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11790ورقم قيد  1فرعى عن
مزاولة جميع العمال المصرفية بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع جديد تحت مسمي فرع جامعة عين شمس
بالعنوان  /الكائن داخل حرم جامعة عين شمس امام كلية التجارة العباسية
 - 20البنك الهلي المصري قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11814ورقم قيد  1فرعى عن
مزاولة جميع العمال المصرفية بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع تحت مسمي فرع مول السلم بالعنوان /
المجمع التجارى تاون سنتر  -تقاطع طريق القاهرة السماعيلية مع طريق الدائرى القديم  -مدينة السلم
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 - 21حاتم اسامه عمر بهجت وشريكه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11809ورقم قيد 400475
فرعى عن القيام باجراءات التسجيل والتوكيلت التجارية للدوية البشرية والبيطرية وكذلك تجارة وتوزيع
الدوية البيطرية وكذلك المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمستلزمات والجهزة الطبية
والعلمية والخدمات العلمية والمواد الكيماوية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها لنفسة او للغير واضافات العلف
والمبيدات الحشرية والمطهرات والمنظفات وكذلك التصديرلكل ما سبق وتصنيع كل ما سبق لدى الغير بجهة
محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  59 /اللوتس الجنوبي ( م )8/التابع لقسم التجمع الول شارع منطقة الثامنة
اللوتس الجنوبي
 - 22ماهر بغدادى وشركاه قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12040ورقم قيد  204015فرعى
عن صيانة واصلح معدات بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن  /بالطريق الدائرى  -بجوار بنزينة
امارات مصر
 - 23شركة العزبى الطبيه قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  12095ورقم قيد  283220فرعى
عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية بصفة عامة وبصفة خاصة استيراد والجهزة الطبية ومستلزماتها
ومستهلكاتها واجهزة السنان ومستلزماتها وتوريد وتركيب وبيع وصيانة الجهزة الطبية واعمال المقاولت -
اقامة وبناء المستشفيات ويجهزها وتشطيبها وتوريد لوازمها وانشاء مصنع للجهزة الطبية ومستلزمات السنان
بجهة محافظة القاهرة مقر ادارى بالشقة رقم  2بالدور الرضى عمارة رقم  15عمارات امتداد رمسيس
 - 24داليا عبدالمعز محمد وشركاها قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  11995ورقم قيد 434685
فرعى عن المقاولت العامه والستثمار العقارى ماعدا الدعايه والعلن بجهة محافظة الغربية تعديل عنوان
الشركه الى تقاطع الطريق السريع مصر السكندريه -الزراعى مع شارع كليه الزراعه -قحافه برج اعمار الدلتا -
الدور الول علوى
 - 25داليا عبدالمعز محمد وشركاها قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  11995ورقم قيد 434685
فرعى عن المقاولت العامه والستثمار العقارى ماعدا الدعايه والعلن بجهة محافظة القاهرة التجمع الخامس
التسعين الشمالى القطاع الثالث العقار رقم  423.422الوحده رقم  L4-B16الدور الرابع مبنى تريفيام بيزنس
كومبلكس
 - 26ج  -شركه اعمار الدلتا للمقاولت والستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع 11995
ورقم قيد  434685فرعى عن المقاولت العامه والستثمار العقارى ماعدا الدعايه والعلن بجهة محافظة
الغربية تعديل عنوان الشركه الى تقاطع الطريق السريع مصر السكندريه -الزراعى مع شارع كليه الزراعه -
قحافه برج اعمار الدلتا -الدور الول علوى
 - 27ج  -شركه اعمار الدلتا للمقاولت والستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع 11995
ورقم قيد  434685فرعى عن المقاولت العامه والستثمار العقارى ماعدا الدعايه والعلن بجهة محافظة
القاهرة التجمع الخامس التسعين الشمالى القطاع الثالث العقار رقم  423.422الوحده رقم  L4-B16الدور
الرابع مبنى تريفيام بيزنس كومبلكس
 - 28هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12279ورقم
قيد  407994فرعى عن بيع جميع انواع الملبس الداخلية والجوارب بالجملة والقطاعى بجهة محافظة
القاهرة المحل رقم  4بالدور الول اسفل العقار رقم  113شارع مصر و السودان
 - 29هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12281ورقم
قيد  407994فرعى عن بيع جميع انواع الملبس الداخلية والجوارب بالجملة والقطاعى بجهة محافظة
القاهرة المحل الكائن بالعقار رقم  77شارع احمد عصمت
 - 30هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12283ورقم
قيد  407994فرعى عن بيع جميع انواع الملبس الداخلية والجوارب بالجملة والقطاعى بجهة محافظة
القاهرة المحل الكائن بالعقار رقم  7ميدان السيدة زينب
 - 31رمضان سيد رمضان وشركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  12265ورقم قيد 430230
فرعى عن خدمات نقل وتوريدات عموميه ( فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون
توريد العمالة ) بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة الكائن في  68 /شارع شركات البترول  -الميرية البلد
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 - 32ابراهيم محمد السيد مصطفى و شريكة قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  12426ورقم قيد
 398838فرعى عن الستثمار العقارى والمقاولت بجهة محافظة القاهرة العقار الكائن بالعنوان 113 /
شارع مصطفى النحاس  -الدور الول فوق الرضى و الميزانين
 - 33ميركو للنشاءات (مجدى موسى صدقى بشاى وشركاه) قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 12576ورقم قيد  352717فرعى عن مقاولت عامه بجهة محافظة القاهرة  11شارع عبد الهادى
صادق
 - 34خالد جمال البدرى وشركاه قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12503ورقم قيد 432097
فرعى عن بيع وتوريد وتصنيع البيتزا بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  - )Zone A)F&B /ميفيدا
  - Lake Districtالتجمع الخامس - 35جميز بيتزا قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12503ورقم قيد  432097فرعى عن بيع
وتوريد وتصنيع البيتزا بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  - )Zone A)F&B /ميفيدا Lake -
 - Districtالتجمع الخامس
 - 36ورثة جوده محمد صالح عبدالمقصود قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12500ورقم قيد
 434710فرعى عن التوريدات العموميه وتجاره الدوات الكتابيه والتصدير في جميع السلع المسموح
بتصديرها والتوكيلت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ويجوز اضافه انشطه اخري مستقبل بجهة محافظة الجيزة 17
ش سالم سالم العجوزه
 - 37ورثة جوده محمد صالح عبدالمقصود قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12500ورقم قيد
 434710فرعى عن التوريدات العموميه وتجاره الدوات الكتابيه والتصدير في جميع السلع المسموح
بتصديرها والتوكيلت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ويجوز اضافه انشطه اخري مستقبل بجهة محافظة القاهرة
10شارع البستان المقصي الفجالة
 - 38مكتبه حورس سنتر قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12500ورقم قيد  434710فرعى
عن التوريدات العموميه وتجاره الدوات الكتابيه والتصدير في جميع السلع المسموح بتصديرها والتوكيلت
التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ويجوز اضافه انشطه اخري مستقبل بجهة محافظة الجيزة  17ش سالم سالم العجوزه
 - 39مكتبه حورس سنتر قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  12500ورقم قيد  434710فرعى
عن التوريدات العموميه وتجاره الدوات الكتابيه والتصدير في جميع السلع المسموح بتصديرها والتوكيلت
التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ويجوز اضافه انشطه اخري مستقبل بجهة محافظة القاهرة 10شارع البستان المقصي
الفجالة
 - 40محمد عبدالستار محمد وشريكه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12633ورقم قيد 330137
فرعى عن مقر لدارة مبيعات الشركة بجهة محافظة القاهرة اضفة فرع للشركة ليكون مقر لدارة مبيعات
الشركة بالعنوان  /عقار رقم ( 2و) شارع البستان  -شقة ( )3مربع ( )1112مساكن شيراتون خلف فندق
شيراتون هليوبوليس سابقا
 - 41مصطفي محمد علء الدين وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12613ورقم قيد
 434717فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة
محافظة الجيزة ش عبد المنعم رياض الدور الثالث شقة ( )9قسم
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 - 42مصطفي محمد علء الدين وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12613ورقم قيد
 434717فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة
محافظة القاهرة  4ش البرازيل
 - 43الشركة المصرية المتحدة لمستلزمات التجميل قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12613ورقم قيد
 434717فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة
محافظة الجيزة ش عبد المنعم رياض الدور الثالث شقة ( )9قسم
 - 44الشركة المصرية المتحدة لمستلزمات التجميل قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12613ورقم قيد
 434717فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم بجهة
محافظة القاهرة  4ش البرازيل
 - 45احمد محمد عارف اسماعيل وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12692ورقم قيد
 434722فرعى عن تجارة وتوريد جميع أنواع الحديد والمواسير والكمر والزوي والصاج بجهة محافظة
القليوبية الطريق البطى  -قليوب البلد
 - 46احمد محمد عارف اسماعيل وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  12692ورقم قيد
 434722فرعى عن تجارة وتوريد جميع أنواع الحديد والمواسير والكمر والزوي والصاج بجهة محافظة
القاهرة  134شارع السبتيه  35شارع ورشة القطن
 - 47محمود محمد حسن عبد الحميد مشالى وشريكه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  13224ورقم
قيد  397890فرعى عن تعديل غرض ليصبح توريدات عموميه (فيما عدا مجالت الدعايه والعلن
والكمبيوتر ومستلزماته ) بجهة محافظة القاهرة محل رقم  108نموذج ( ) 1-1المرحلة( ) f 31مجموعة 82
المركز التجارى المرحلة التاسعة افينيو مول  -مدينة الرحاب  -التجمع الول
 - 48كمال عمرو كمال خضر و شركاه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  13229ورقم قيد
 398436فرعى عن تعديل النشاط ليصبح  /تصنيع وتجارة وتوريد الخرسانة الجاهزة والستيراد فيما عدا
الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعة  19بجهة محافظة القاهرة  90شارع الثورة
 - 49محمد على محمد وشريكه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  13074ورقم قيد 432582
فرعى عن تجارة اقمشة الستائر والمفروشات بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع  /فرع محل بالدور الرض
بالعقار  77ش طومانباي
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 - 50محمد صلح اسماعيل ومجدي صلح اسماعيل قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  13072ورقم
قيد  434361فرعى عن بيع ملبس جاهزة بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /محل بالدور
الرضي بالعقار  100ش عباس العقاد
 - 51اسلم عاطف ومحمد حسين قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  13302ورقم قيد 411905
فرعى عن التصدير وادارة المطاعم والكافيهات والفنادق وتجارة الملبس الجاهزة وتجارة مستلزمات المحجبات
ايشاربات وتجارة الكسسوارات الحريمى والمكياج وادوات التجميل بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /
وحدة بالدور الرضي بالمركز التجارى سيتي سنتر المعادى  -الكائن بالعنوان الطريق الدائرى  -مدينة المراج
 - 52محمد احمد محمد عبدالكريم وشركاه قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  13276ورقم قيد
 434745فرعى عن تصنيع وتقطيع وتعبئه اللحوم والدواجن والط والسمان والحمام والرومى والنعام والغزال
والخضروات جميع مشتقات اللحوم بجهة محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى  //منشية احمد عبدالكريم
الجزيرة الخضراء البعالوة الكبرى التل الكبير بملك الشركة المصرية للستثمار والتنمية
 - 53محمد احمد محمد عبدالكريم وشركاه قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  13276ورقم قيد
 434745فرعى عن تصنيع وتقطيع وتعبئه اللحوم والدواجن والط والسمان والحمام والرومى والنعام والغزال
والخضروات جميع مشتقات اللحوم بجهة محافظة القاهرة مصنع رقم  610منطقه الصناعات الصغيره الورش
بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه التجمع الثالث
 - 54بيتر حلمي فهيم وشريكه قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  13415ورقم قيد 415163
فرعى عن تحميص و طحن وتعبئه وتوريد البن بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد بالعنوان  3 /ش علي
محمد من ش علء الدين تقسيم سيجال
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محو  -شطب
 - 1مؤسسه الدكتور محمد حفني تاجر فرد سبق قيده برقم  280046قيد فى  1993-11-29برقم ايداع
 15900وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة
 - 2الورشة الفنية لتشغيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  302243قيد فى  1997-02-19برقم ايداع
 2996وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 3محمد سامي راشد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  368254قيد فى  2005-05-17برقم ايداع 9195
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 4مايكل ايليا كلم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  398844قيد فى  2014-04-27برقم ايداع 5189
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 5احمد رضا عبد العزيز حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  404299قيد فى  2015-12-07برقم ايداع
 17216وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 6محمد يحيى زكريا عبدالمعطى كاشف تاجر فرد سبق قيده برقم  426277قيد فى  2019-02-04برقم
ايداع  4184وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 7احمد صلح الدين شبل صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  428026قيد فى  2019-08-19برقم ايداع
 11432وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 8عبدا الدسوقي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  246000قيد فى  1987-03-21برقم ايداع  5397وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 9عصام زكريا حافظ حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  269290قيد فى  1991-10-20برقم ايداع
 14356وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 10ورشه حسن للحذيه تاجر فرد سبق قيده برقم  327814قيد فى  1999-12-04برقم ايداع 22865
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 11عاطف عبد الكريم ابراهيم نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  347815قيد فى  2002-08-07برقم ايداع
 13562وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 12محمد فريد عبد المقصود حمام تاجر فرد سبق قيده برقم  353888قيد فى  2003-06-22برقم ايداع
 10520وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 13مصطفى محمد ابراهيم المام تاجر فرد سبق قيده برقم  410169قيد فى  2016-10-03برقم ايداع
 19043وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 14ساميه صابر عثمان فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  431555قيد فى  2021-03-07برقم ايداع
 3600وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 15ساميه صابر عثمان فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  431555قيد فى  2021-03-07برقم ايداع
 3600وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 16نشات جميل رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  281022قيد فى  1994-01-18برقم ايداع  958وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 17اشرف امين شاكر ترعلي تاجر فرد سبق قيده برقم  303394قيد فى  1997-04-01برقم ايداع 6405
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل للوفاة
 - 18داليا ماهر امين ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم  314276قيد فى  1998-06-07برقم ايداع 9766
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 19خالد على حنفى علم تاجر فرد سبق قيده برقم  350700قيد فى  2003-01-05برقم ايداع  171وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 20سليمان خلف سليمان خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  376525قيد فى  2006-04-13برقم ايداع
 7484وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 21جرجس زكريا صادق ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  403117قيد فى  2015-10-12برقم ايداع
 11674وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
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 - 22كيرلس رافت انور ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم  403598قيد فى  2015-11-03برقم ايداع 15145
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 23عبدالرحمن مصطفى عبدالجليل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  426593قيد فى  2019-02-19برقم
ايداع  3326وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 24محمود هشام السعيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  427076قيد فى  2019-04-08برقم ايداع 6042
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 25محمود محمد ادريس عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  427418قيد فى  2019-05-16برقم ايداع
 7698وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 26غريب حسن امام رويعى تاجر فرد سبق قيده برقم  413008قيد فى  2017-02-27برقم ايداع 3920
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 27محمد السيد عمران ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  425048قيد فى  2018-12-02برقم ايداع
 21474وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 28محمود جمال محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  430964قيد فى  2020-12-29برقم ايداع
 16228وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 29ابراهيم عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  290710قيد فى  1995-08-20برقم ايداع 12116
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 30عادل عمر منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  386323قيد فى  2008-03-02برقم ايداع  3168وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 31خالد عبدالمجيد حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  396926قيد فى  2018-10-02برقم ايداع
 17206وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 32محمد عصمت بليدى على تاجر فرد سبق قيده برقم  419138قيد فى  2018-01-15برقم ايداع  0وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 33صلح محمد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  421310قيد فى  2018-04-29برقم ايداع
 8293وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 34ايهاب محمود منصور احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  430537قيد فى  2020-11-22برقم
ايداع  13720وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 35كريم عبدالحافظ لبيع ملبس الطفال الحريمي تاجر فرد سبق قيده برقم  264883قيد فى
 1990-12-12برقم ايداع  15083وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 36اياد محمود عبد المجيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  356003قيد فى  2003-10-08برقم ايداع
 16936وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 37مكتب رحلت امير زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  396659قيد فى  2013-01-06برقم ايداع 208
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 38فوزى فاروق محمد عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  419753قيد فى  2018-02-13برقم ايداع
 3217وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 39فوزى فاروق محمد عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  419753قيد فى  2018-02-25برقم ايداع
 4196وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 40بلل ربيع احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  430648قيد فى  2020-11-29برقم ايداع 14235
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 41احمد عطا الكريم جادا تاجر فرد سبق قيده برقم  431234قيد فى  2021-02-02برقم ايداع 1350
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 42رمضان سعيد عيد خضير تاجر فرد سبق قيده برقم  266783قيد فى  1991-05-07برقم ايداع
 5493وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل للوفاة
 - 43احمد سعيد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  267664قيد فى  1991-07-06برقم ايداع  8411وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
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 - 44امجد يوسف كندي تاجر فرد سبق قيده برقم  286752قيد فى  1994-12-29برقم ايداع  19895وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 45محمد جوده سعد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  378702قيد فى  2006-06-18برقم ايداع
 12823وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 46على ابراهيم ابراهيم على شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  394688قيد فى  2012-02-06برقم ايداع
 1986وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 47بسمه عبد الرؤوف محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  411396قيد فى  2016-11-30برقم ايداع
 23410وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 48سامح بسطا مكسيموس قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  417392قيد فى  2017-10-26برقم ايداع
 20613وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 49محمد مسعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  420229قيد فى  2018-03-05برقم ايداع  4859وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 50سماح سيد حسن عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  424664قيد فى  2018-11-12برقم ايداع
 20184وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 51هانى وديع منصور ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  431885قيد فى  2021-09-06برقم ايداع
 14268وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 52علي ابو سريع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  137127قيد فى  1969-01-04برقم ايداع  40وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 53محمد سعيد سليمان سليمان ابو عبيه تاجر فرد سبق قيده برقم  427254قيد فى  2019-04-24برقم
ايداع  6895وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل للوفاة
 - 54عدلي فهيم غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  222196قيد فى  1982-12-07برقم ايداع  18824وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 55عزت كامل دميان تاجر فرد سبق قيده برقم  308861قيد فى  1997-10-29برقم ايداع  21440وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 56اسماعيل كمال سليمان الزرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  352435قيد فى  2003-04-06برقم ايداع
 5772وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 57علء عبد الحافظ علي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  380035قيد فى  2006-07-31برقم ايداع
 16472وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 58يوسف شوقى اسحق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  400585قيد فى  2014-12-23برقم ايداع
 16166وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 59منال عمر محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  431029قيد فى  2021-01-06برقم ايداع 207
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 60مصوغات مجدي سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  326346قيد فى  1999-10-09برقم ايداع
 18621وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لوفاة التاجر
 - 61حازم عبد اللطيف عبد الستار عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  382201قيد فى 2006-11-02
برقم ايداع  23074وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 62حسام حنفى محمود عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  388496قيد فى  2009-05-12برقم ايداع
 8012وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 63حسناء الصاوى عبد الواحد الشبيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  405162قيد فى  2016-01-18برقم
ايداع  978وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 64منة ا حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  408614قيد فى  2016-06-27برقم ايداع
 13443وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 65عزه جمال سيد سليم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  409706قيد فى  2016-08-30برقم ايداع
 17432وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 66محمد مصلحى محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  428809قيد فى  2019-12-16برقم ايداع
 17729وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم الغاء رئيسي اخر
 - 67مكتب نبيل سالم للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم
 229606قيد فى  1983-12-20برقم ايداع  22206وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل
للوفاة
 - 68هدي نبيل احمد القاضي تاجر فرد سبق قيده برقم  297710قيد فى  1996-09-02برقم ايداع 14412
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 69هدى نبيل احمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  297710قيد فى  2013-01-28برقم ايداع 1137
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 70انجى سمير تكل ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  352247قيد فى  2003-03-26برقم ايداع 5157
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 71محمد عبد الباقي عطيه ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  377759قيد فى  2006-05-22برقم ايداع
 10448وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 72محمد انور بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  161244قيد فى  1974-02-18برقم ايداع  1814وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 73فهمي عبد ا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  281283قيد فى  1994-02-02برقم ايداع
 1820وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 74انور عبدالغفار اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  283578قيد فى  1994-07-11برقم ايداع 9433
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل للوفاة
 - 75عزيز سمير خليل شرابين تاجر فرد سبق قيده برقم  425928قيد فى  2019-01-16برقم ايداع 952
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 76شعبان صبحى زهران العسالى تاجر فرد سبق قيده برقم  430330قيد فى  2020-11-04برقم ايداع
 12676وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 77سيد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176751قيد فى  1976-05-22برقم ايداع 5000
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 78محمود مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  234844قيد فى  1985-02-14برقم ايداع
 2190وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 79وجدي ابراهيم محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  283763قيد فى  1994-07-24برقم ايداع
 10101وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل للوفاة
 - 80تامر بركات علي بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  315457قيد فى  1998-07-26برقم ايداع
 12825وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 81نادر الياس حنا الياس تاجر فرد سبق قيده برقم  369161قيد فى  2005-06-19برقم ايداع 11744
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 82محمود بدوى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  392016قيد فى  2011-01-05برقم ايداع 250
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 83محمود بدوى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  392016قيد فى  2015-05-05برقم ايداع
 6480وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 84منال سليم فام جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  406737قيد فى  2016-03-27برقم ايداع 6216
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 85اشرف فاروق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  410467قيد فى  2016-10-18برقم ايداع 20138
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 86عمرو محمد معتز احمد قشقوش تاجر فرد سبق قيده برقم  422055قيد فى  2018-06-10برقم ايداع
 10751وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 87احمد سليم احمد الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  426754قيد فى  2019-03-11برقم ايداع 4186
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
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 - 88حسن شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  167664قيد فى  1974-12-04برقم ايداع  14211وفى
تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل للوفاة
 - 89محمد ناجي سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  270500قيد فى  1992-01-01برقم ايداع  17وفى تاريخ
 2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو عدم التجديد
 - 90ماجدة يوسف عبدا جبران تاجر فرد سبق قيده برقم  353551قيد فى  2003-06-07برقم ايداع
 9434وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 91جرجس لمعي ابراهيم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  354728قيد فى  2003-08-04برقم ايداع
 13070وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 92صهيب رجب علم عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  415723قيد فى  2017-07-30برقم ايداع
 14072وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 93شريف حسن سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  417110قيد فى  2017-10-16برقم ايداع 19614
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 94صلح رجب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  417337قيد فى  2017-10-25برقم ايداع
 20437وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 95حسين احمد محمد سيد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  426980قيد فى  2021-03-11برقم ايداع 1
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 96عبد العظيم محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  163081قيد فى  1974-04-17برقم ايداع
 4588وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل للوفاه
 - 97امال حلمي عبد النور ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  327710قيد فى  1999-11-30برقم ايداع
 22580وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل للوفاه
 - 98شريف وهبه محمد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  367379قيد فى  2005-04-06برقم ايداع
 6662وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 99ايهاب محمد مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  375555قيد فى  2006-03-08برقم ايداع
 4446وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 100احمد رمزى عبدالقادر جميل تاجر فرد سبق قيده برقم  411932قيد فى  2016-12-29برقم ايداع
 25506وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 101احمد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  198289قيد فى  1979-09-09برقم ايداع
 12636وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 102هاله محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  338165قيد فى  2001-04-15برقم ايداع  5864وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 103اميمه محمد عبد الغني الفاروقي تاجر فرد سبق قيده برقم  357850قيد فى  2004-01-20برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 104هارون للخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  377200قيد فى  2006-05-09برقم ايداع  9228وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 105مراد صادق مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  385586قيد فى  2007-10-24برقم ايداع 16221
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 106عماد وليم عطا ا فام تاجر فرد سبق قيده برقم  392927قيد فى  2011-05-15برقم ايداع 6435
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 107يامن مختار محمد محب الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  402301قيد فى  2015-08-10برقم ايداع
 10566وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 108الجوجرى للثاث تاجر فرد سبق قيده برقم  420140قيد فى  2018-03-01برقم ايداع  4588وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 109وجيه احمد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  315318قيد فى  1998-07-18برقم ايداع 12420
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
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 - 110صيدليه د .ايفا ظريف تاجر فرد سبق قيده برقم  341278قيد فى  2001-09-05برقم ايداع 16029
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 111ابو حسيبه امين رشوان عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  392209قيد فى  2011-01-16برقم
ايداع  947وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 112محمد مسعد ياقوت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  403757قيد فى  2015-11-11برقم ايداع
 65649وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر
 - 113عمرو سويفى على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  406928قيد فى  2016-04-05برقم ايداع 6936
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 114محمد صلح الدين ثابت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  430841قيد فى  2020-12-17برقم ايداع
 15466وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 115فاروق عادل فاروق برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم  432065قيد فى  2021-05-19برقم ايداع
 7362وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 116محمد صبري محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  276670قيد فى  1993-04-05برقم ايداع
 4476وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 117اسامه محمود بديوي محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  321867قيد فى  1999-04-21برقم
ايداع  6532وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 118مصطفي محمد حنفي سهمود تاجر فرد سبق قيده برقم  364749قيد فى  2004-12-15برقم ايداع
 21646وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 119دينا ايفننجز للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  366394قيد فى  2005-02-28برقم ايداع
 3768وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 120سامح محمد محمود خيرت راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  395073قيد فى  2012-04-01برقم
ايداع  5160وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 121منى محمود عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  408937قيد فى  2016-07-20برقم ايداع
 14503وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 122شعبان ناجى احمد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  412603قيد فى  2017-02-06برقم ايداع
 2431وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 123محمد حماد عبد الحكيم غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  417352قيد فى  2017-11-25برقم ايداع
 20489وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 124نوادر مجدي تاجر فرد سبق قيده برقم  273202قيد فى  1992-08-08برقم ايداع  9867وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 125مجدي البير عبدالحد تاجر فرد سبق قيده برقم  273202قيد فى  1992-08-08برقم ايداع 9867
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 126عصام ابراهيم ااحمد دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  321834قيد فى  1999-04-20برقم ايداع
 6445وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 127سيد مدبولي اسماعيل بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  322019قيد فى  1999-04-27برقم ايداع
 6910وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 128رافت نادر صالح اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  424951قيد فى  2018-11-27برقم ايداع
 21159وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 129مكتب هاني للتجاره الحديثه والستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  189993قيد فى
 1978-06-22برقم ايداع  9587وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 130عماد فتحي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  263171قيد فى  1990-08-04برقم ايداع 9223
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 131عاطف نصر فخري تاجر فرد سبق قيده برقم  291972قيد فى  1995-10-23برقم ايداع 15818
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
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 - 132محمد محمد محمد زغله تاجر فرد سبق قيده برقم  305730قيد فى  1997-06-30برقم ايداع
 12850وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 133مديحه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  379038قيد فى  2006-06-27برقم ايداع 13740
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 134احمد عبد الجليل احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  384049قيد فى  2007-02-18برقم ايداع
 2705وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 135سعيد عطيه حسن الحفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  385664قيد فى  2007-11-06برقم ايداع
 16896وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وفاة التاجر
 - 136شريف مجدى حسين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  400920قيد فى  2015-01-19برقم ايداع
 811وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 137امجد على عبد العزيز مختار تاجر فرد سبق قيده برقم  406993قيد فى  2016-04-07برقم ايداع
 7166وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 138عماد وهبه للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  329422قيد فى  2000-02-21برقم ايداع 3248
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 139تعديل السم التجارى ليصبح العبد جاليرى تاجر فرد سبق قيده برقم  371603قيد فى 2005-09-20
برقم ايداع  18398وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 140جوده محمد صالح عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  387890قيد فى  2009-01-04برقم ايداع
 25وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 141زكريا فخرى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  394580قيد فى  2012-01-12برقم ايداع 1207
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 142مارى نشات مينا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  399219قيد فى  2014-06-25برقم ايداع
 8111وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
 - 143انغام محمد يوسف مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  430943قيد فى  2020-12-28برقم ايداع
 16017وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل لترك التجارة
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رأس المال
 - 1خالد يكن امين محرز تاجر فرد سبق قيده برقم  428608قيد فى  2019-11-17برقم ايداع  16085فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 2احمد رضا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  434656قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10937
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 3محمود امام ابراهيم محمد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  405231قيد فى  2016-01-20برقم ايداع
 1182فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 4ابو العل موسى ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  420239قيد فى  2018-03-05برقم ايداع 4888
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5اميره محسن احمد الببلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  430240قيد فى  2020-10-12برقم ايداع
 11231فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 6كوافير محمد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  383066قيد فى  2006-12-11برقم ايداع  26297فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 7احمد رياض عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  386304قيد فى  2008-02-26برقم ايداع 2950
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 8جميل ابوالمعاطى جميل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  404528قيد فى  2015-12-16برقم ايداع
 18034فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9هانى سمير توفيق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  431443قيد فى  2021-02-22برقم ايداع  2798فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10ابراهيم عبدالرحمن عبدالحميد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  401657قيد فى  2015-04-23برقم
ايداع  5819فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11البياري لتكنولوجيا الخزانات تاجر فرد سبق قيده برقم  434378قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 4981فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 12ليبار يدلويس كركور تاجر فرد سبق قيده برقم  266989قيد فى  1991-05-20برقم ايداع  6214فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 13حسين عزالدين حسين على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  427722قيد فى  2019-07-02برقم
ايداع  9520فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 14عبد الحميد سني الدين محمد صادق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  369207قيد فى 2005-06-21
برقم ايداع  11879فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15اسماعيل خاطر محمد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  372194قيد فى  2005-10-15برقم ايداع
 20027فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000.000
 - 16خلف صالح خليل غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  404327قيد فى  2015-12-07برقم ايداع 17321
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 17سفين جبره سلوانس صاروفيم تاجر فرد سبق قيده برقم  405650قيد فى  2016-02-09برقم ايداع
 2487فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 18خالد مصلح احمد يمن تاجر فرد سبق قيده برقم  421116قيد فى  2018-04-17برقم ايداع  7649فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 19هانى محمد سيد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  423187قيد فى  2018-08-26برقم ايداع
 15050فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 20محمد مصطفى صالح مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  426208قيد فى  2019-01-31برقم ايداع
 1950فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,500,000.000
 - 21سعيد رمضان محمد عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  429425قيد فى  2020-05-11برقم ايداع
 4544فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
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 - 22ايناس صلح محمد المير مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  434671قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11788فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23احمد محمد زكي عبده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  434673قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11807فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24منصور احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  424821قيد فى  2018-11-21برقم ايداع
 20699فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 600,000.000
 - 25عصام محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  380319قيد فى  2006-08-09برقم ايداع
 17334فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 26حسن احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  428457قيد فى  2019-10-24برقم ايداع 14910
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 27استيفن رفعت نعيم ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  433999قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
 1044فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 28باسم عادل عثمان محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  434705قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 12359فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 29علء الدين يونان ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  366294قيد فى  2005-02-23برقم ايداع
 3428فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 600,000.000
 - 30احمد ابراهيم عبد النبى عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  429004قيد فى  2020-01-13برقم ايداع
 621فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 31ابراهيم حسن على حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  429973قيد فى  2020-08-31برقم ايداع
 8789فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32احمد عبد العظيم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  432414قيد فى  2021-06-28برقم ايداع
 10086فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 33اشرف فوزى فهيم جيد تاجر فرد سبق قيده برقم  414183قيد فى  2017-04-26برقم ايداع 8188
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 34ماريان امين شوقى امين تاجر فرد سبق قيده برقم  424283قيد فى  2018-10-24برقم ايداع
 18867فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 35العزب للنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  434239قيد فى  2020-12-09برقم ايداع  13371فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 36شريف فوزي عباس شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  373444قيد فى  2005-12-11برقم ايداع
 23599فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 37هاني ميلد اديب جاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  377091قيد فى  2006-05-07برقم ايداع
 8960فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 38شريف مجدى محمد نجيب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  431893قيد فى  2021-04-18برقم ايداع
 6308فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 39احمد فتحي صالح عبد القوي تاجر فرد سبق قيده برقم  434725قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12729فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 40كرامى فايق حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  251695قيد فى  1988-04-26برقم ايداع  6296فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 41احمد محمد عبد الحافظ فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  410302قيد فى  2016-10-11برقم ايداع
 19518فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 42محمد عبد الحميد على على رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  418199قيد فى  2017-12-05برقم
ايداع  23677فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 43امير كمال لبيب جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  432241قيد فى  2021-06-08برقم ايداع 8748
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
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 - 44صيدليه د ماجد الجديده تاجر فرد سبق قيده برقم  354378قيد فى  2003-07-15برقم ايداع 12002
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 45همام محمد محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  407699قيد فى  2016-05-11برقم ايداع 9415
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 46اشرف مصطفى بسيونى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  411368قيد فى  2016-11-28برقم ايداع
 23311فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 47ياسر على عبدالرازق على تاجر فرد سبق قيده برقم  415355قيد فى  2017-07-05برقم ايداع
 12470فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48انطون عادل ميشيل مترى تاجر فرد سبق قيده برقم  421854قيد فى  2018-05-28برقم ايداع
 10135فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 49اسامه بارح جاد الرب عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  428586قيد فى  2019-11-13برقم ايداع
 15915فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 50رامى محمود ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  433867قيد فى  2021-12-29برقم ايداع
 21603فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 51على سيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  391473قيد فى  2010-11-01برقم ايداع 16763
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 52ناديه السيد شبانه تاجر فرد سبق قيده برقم  413245قيد فى  2017-03-07برقم ايداع  4656فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 53صلح علي حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  373594قيد فى  2005-12-17برقم ايداع 24014
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 54احمد سامى عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415046قيد فى  2017-06-11برقم ايداع
 11250فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 55اسماء حمدى فهمى عليش تاجر فرد سبق قيده برقم  421183قيد فى  2018-04-19برقم ايداع 7864
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 56احمد فتحي ابراهيم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  366044قيد فى  2005-02-15برقم ايداع 2766
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 57سليمان محمد الدسوقى الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم  406354قيد فى  2016-03-09برقم ايداع
 24818فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 58تحسين اسماعيل محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  421248قيد فى  2018-04-23برقم ايداع
 8086فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 59محمود سعيد جابر علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  433579قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 19471فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 60احمد السيد محمد السيدعزب تاجر فرد سبق قيده برقم  434752قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 13571فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 61سلوي محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  365492قيد فى  2005-01-17برقم ايداع 1158
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 15,000.000
 - 62محمد عبد النبى عبد العزيز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  406677قيد فى  2016-03-23برقم ايداع
 5967فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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العناوين
 - 1خالد محمد فكري كمال الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم  373803قيد فى  2005-12-24برقم ايداع
 24575وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة  185غرفة  718القطاع
الثانى مركز المدينة التجمع الخامس
 - 2محمد احمد السيد الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  422889قيد فى  2018-08-05برقم ايداع
 14059وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة رئيسى آخر بالعنوان /
مول امون المرحلة الثانية  -الدور الرضى  -محل رقم 8
 - 3مينا كميل منصور افندى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  424505قيد فى  2018-11-05برقم ايداع
 19646وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 11 /
شارع حدائق القبة  -محل رقم 1
 - 4محمد عبد الغنى عبد الحميد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  430810قيد فى  2020-12-16برقم
ايداع  15326وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  126ش الكابلت
 - 5علي عبدا علي جاد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  327752قيد فى  1999-12-01برقم ايداع
 22673وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح محل بالعنوان  /بياض
العرب رقم  101 / 102المنطقة الصناعية مركز بني سويف ملك الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسمة تجارية /
مؤسسة مصر سيناء وبنشاط مصنع خضروات مجففة وراس مال خمسون الف جنيها لغير
 - 6مينا جون فوكيه تكل تاجر فرد سبق قيده برقم  401965قيد فى  2015-06-04برقم ايداع 8036
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  58 /ش الشيماء
شقة رقم  1عمارة  58التعاونيات  -شيراتون المطار
 - 7محمود عمران منصاري سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  432381قيد فى  2021-06-23برقم ايداع
 9800وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  131 /ش
منشية التحرير
 - 8عمرو قادرى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  400770قيد فى  2015-01-05برقم ايداع 192
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية اضافة رئيسى اخر بالعنوان 151 /
ف بحوض خارج الحواض بناصية المنايف بالكيلو  - 25 5 49 5بملكة  -المنايف وبنشاط  /معلف مواشى (
تسمين والبان ) وبراس مال  5000 /خمسه الف جنيه
 - 9ساره صلح محمود سيد كريشة تاجر فرد سبق قيده برقم  414707قيد فى  2017-05-23برقم ايداع
 10026وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /الشقه
رقم  802بالعقار  2شاعر هشام لبيب  -الحي التامن
 - 10ممدوح فاروق يونس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  300707قيد فى  1996-12-17برقم ايداع
 23398وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع  /مكتب بشقة 12
بالقطعة  5بلوك  11007حى 800م الحى الول  1-بملك /توحة امين خليفة
 - 11سيد جاد الكريم حسان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  386521قيد فى  2008-03-30برقم ايداع
 4789وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان C 21 /
المعادى جاردنز المقطم  -الدور الثالث  -شقة 302
 - 12يوسف سعيد مرقص ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  413163قيد فى  2017-03-05برقم ايداع
 4401وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  16/شارع المدينه
المنوره
 - 13وليد على للتجاره والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  419078قيد فى  2018-01-14برقم ايداع
 740وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 18 /
عمارات العبور صلح سالم الدور السابع
 - 14خالد عبد المجيد حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  396926قيد فى  2013-02-25برقم ايداع
 2438وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن العنوان 6 /
شارع مصطفي المغربي  -فيل بالرضي
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 - 15محمد جمعه عبدالحليم امام تاجر فرد سبق قيده برقم  403695قيد فى  2015-11-08برقم ايداع
 15451وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  26/ب
ش خضر التوني الدور السابع شقه 710
 - 16وليد نيبل مصطفى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  409027قيد فى  2016-07-26برقم ايداع
 14863وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 11 /
عمارات العبور صلح سالم
 - 17تحسين اسماعيل محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  421248قيد فى  2018-04-23برقم ايداع
 8086وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /مشروع
السكان الفاخر  24أو  24ب شارع انور المفتى
 - 18هيثم احمد عبد ا على تاجر فرد سبق قيده برقم  421415قيد فى  2018-05-03برقم ايداع 8567
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6218 /شارع
القدس قسم المقطم
 - 19نجلء محمود احمد شتا تاجر فرد سبق قيده برقم  421862قيد فى  2018-05-29برقم ايداع
 10171وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي
ليصبح  24 /ش عين شمس برج التوفيق
 - 20محمد عباس ابراهيم العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  212070قيد فى  1981-07-05برقم ايداع
 10813وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /قطعه
 7/5منطقة مركز خدمات المنطقة الصناعية شارع طريق القطامية  -العين السخنه التجمع الثالث
 - 21هدي جلل يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  255696قيد فى  1989-02-06برقم ايداع  1845وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  17 /تقسيم اللسلكى
المعادى الجديدة
 - 22عبد الحميد عبد ا محمد محمود النشرتى تاجر فرد سبق قيده برقم  394801قيد فى 2012-02-22
برقم ايداع  2940وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان
ليصبح  10 /أ شارع امين هندية
 - 23كريم عدنان عربى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  410446قيد فى  2016-10-18برقم ايداع
 20078وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /مكتب
بالعقار  22شارع محمد سعيد الحلوانى
 - 24مكتب نقل عمال احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  424918قيد فى  2018-11-26برقم ايداع
 21061وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان  /الخانكة
 القلج  -ش عمر بن الخطاب من بلل  -حوض شاكر  -بملك  /محمد عبد الحميد علي - 25هشام عاشور عبد العظيم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  426217قيد فى  2019-01-31برقم ايداع
 1978وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح العقار رقم
 3ش الحدود الهجانة
 - 26حسين عزالدين حسين على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  427722قيد فى  2019-07-02برقم
ايداع  9520وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 9 /
شارع البرادعى
 - 27امجد يوسف كندي تاجر فرد سبق قيده برقم  286752قيد فى  1994-12-29برقم ايداع 19895
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  79 /ش عين
شمس ملك رافت فارس
 - 28اشرف محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  317147قيد فى  1998-10-03برقم ايداع
 17466وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع اداري بالعنوان 1
ميدان الوبرا
 - 29تامر على رضا عبدالفتاح جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  405450قيد فى  2016-02-01برقم ايداع
 1872وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى
ليصبح  17 /شارع اسكندرية محل  4بالرضى
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 - 30تامر على رضا عبدالفتاح جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  405450قيد فى  2016-02-01برقم ايداع
 1872وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع من  17شارع
اسكندرية محل  4بالرضى ليصبح  3ش محمد السادات محل رقم 2
 - 31تامر على رضا عبدالفتاح جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  405450قيد فى  2016-02-01برقم ايداع
 1872وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  17 /شارع
اسكندرية محل رقم 2
 - 32مراد صبحى عزمى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  415786قيد فى  2017-08-01برقم ايداع
 4369وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان ليصبح 17/15
شارع سليم الزقلة ع  .النخل
 - 33وليد محمد نجيب محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  418750قيد فى  2017-12-27برقم ايداع
 25857وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل  G 56الخدمات جنوب
الحرفية مول ذايارد  THAYARDم الرحاب
 - 34وليد محمد نجيب محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  418750قيد فى  2017-12-27برقم ايداع
 25857وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /العقار
 20مكرر الفريق على عامر المنطقة السادسة
 - 35ابراهيم جوده عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  420637قيد فى  2018-03-22برقم ايداع 6184
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /شقه 15بالدور
الرابع بالعقار رقم  75شارع رمسيس
 - 36خالد على احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  420675قيد فى  2018-03-25برقم ايداع
 6222وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 53مول الزعفران
 - 37عمرو جمال شفيق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  422434قيد فى  2018-07-09برقم ايداع
 12227وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  20 /ش
هارون الرشيد
 - 38محمد مصطفى صالح مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  426208قيد فى  2019-01-31برقم ايداع
 1950وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  74ش عمار بن ياسر الدور
الول
 - 39هانى وديع منصور ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  431885قيد فى  2021-04-18برقم ايداع
 6245وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  /محل رقم 3
مول حرس الحدود ش الصاعقة  -شيراتون
 - 40مصيلحي عبدالحميد حسن عبدالحميد مصيلحي تاجر فرد سبق قيده برقم  315359قيد فى
 1998-07-20برقم ايداع  12539وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  /محل بالعقار رقم  2أ شارع الخلفاء الراشدين ناصية  98شارع جمال عبد الناصر -
الحرفيين
 - 41شريف سامي عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  336317قيد فى  2001-01-09برقم ايداع 390
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  2 /شارع
عبدالمنعم الحسينى
 - 42رفاعى محمد رفاعى على تاجر فرد سبق قيده برقم  383948قيد فى  2007-01-31برقم ايداع
 1688وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح 22 /
شارع الصنادقيه
 - 43وسام ممدوح عبد الوهاب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  420558قيد فى  2018-03-19برقم ايداع
 5899وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المقر الرئيسى
ليصبح  3 /عمارات هيئة الرقابة الدارية شارع الضغط العالى حى 8
 - 44عدى العارف عبد العال عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  428041قيد فى  2019-09-02برقم
ايداع  11819وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /
 43ش محمد توفيق دياب  -محل رقم 2
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 31 of 176

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 45عليوه عبدا سعيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  311947قيد فى  1998-03-01برقم ايداع
 3417وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /حوض
العمده رقم  9ضمن قطعة  15و  19كدستر  -ش فيل السودانى رقم ق  209ب
 - 46ممدوح فهمي بسخرون ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  366788قيد فى  2005-03-15برقم ايداع
 4953وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان9 /ش حسن
منصور بملك خالد حسن على
 - 47خالد اسامه احمد فهمى زينهم حبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم  427286قيد فى  2019-04-30برقم
ايداع  7010وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
 15ش محمد حسن المتفرع من شارع احمد الزمر الحى العاشر  -شقة  2الدور الول
 - 48شيرين عبدا فؤاد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  432315قيد فى  2021-06-16برقم ايداع
 9310وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الكسبانة  -ش الجامع الكبير -
ملك  /السيد محمد السيد ابراهيم
 - 49ايمن احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  322288قيد فى  1999-05-08برقم ايداع 7620
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعوان  /محل رقم  8الخير
مول  -الحى العبور  -القليوبية  -عقار بملك ايمن احمد حسن احمد
 - 50العزب للنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  434239قيد فى  2020-12-09برقم ايداع 13371
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  3شارع وبور المياه  -الزيتون  -ملك/
مني محمد كامل
 - 51العزب للنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  434239قيد فى  2020-12-09برقم ايداع 13371
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الثانى محليه  1عماره  164ش
 - 28ملك /اسامه محمد احمد
 - 52محمد سيد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  347142قيد فى  2002-07-06برقم ايداع
 11513وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  1 /شارع
مؤسسة الزكاة  -محطة البطل
 - 53عصام محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  380319قيد فى  2006-08-09برقم ايداع
 17334وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان  /منفذ 54
اعلي معرض حديقة عائلت نادى الصيد
 - 54محمد عبد المنعم عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  420586قيد فى  2018-03-20برقم ايداع
 6014وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  25 /ش
احمد تيسير  -كلية البنات
 - 55محمد ناجى علوان السيد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  426497قيد فى  2019-02-14برقم ايداع
 2969وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى
ليصبح  8 /شارع ايوب من شارع الورشة الهجانة
 - 56حسن احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  428457قيد فى  2019-10-24برقم ايداع
 14910وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 183 /
سكة الوايلى
 - 57صيدليه الدكتوره اميره متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  305738قيد فى  1997-06-30برقم ايداع
 12869وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسى ليصبح /
 20شرق السكة الحديد  -منشية ناصر والغاؤه كفرع
 - 58صيدليه الدكتوره اميره متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  305738قيد فى  1997-06-30برقم ايداع
 12869وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 71 /
السوق التجارى منشية ناصر
 - 59محفوظه توفيق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  378964قيد فى  2006-06-25برقم ايداع 13532
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  2شارع ناصية حسين عودة تقسيم
الباصيري المهاجرين
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 - 60طارق مصطفى محرم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  396568قيد فى  2012-12-24برقم ايداع
 16695وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 13 /
شارع محمد مهدى عرفه الحى العاشر
 - 61محمد على محمد على العصره تاجر فرد سبق قيده برقم  418735قيد فى  2017-12-27برقم ايداع
 6715وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 27 /
ش عرابى وسط البلد
 - 62عبدالمحسن رضا محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  426274قيد فى  2019-02-04برقم ايداع
 2179وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة الفرع الكائن في  /شقة رقم
 7بالدور الرابع بعد الرضي بالعقار رقم  4شارع محمد محمود رمضان
 - 63ابراهيم حسن على حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  429973قيد فى  2020-08-31برقم ايداع
 8789وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  3 /ش
حسين مصطفى متفرع من مصر والسودان
 - 64احمد عبد العظيم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  432414قيد فى  2021-06-28برقم ايداع
 10086وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /شقة رقم
 16الدور الثالث بعد الرضى بالعقار رقم  14شارع عرابى  -التوفيقية
 - 65رزق ا ميخائيل رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  306321قيد فى  1997-07-24برقم ايداع
 814428وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  15ش بركات الحرفين
 - 66مصطفى رزق احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  352573قيد فى  2003-04-13برقم ايداع
 6249وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة رئيسى اخر بنشاط اقامة
وتشغيل مصنع للرخام والجرانيت براس مال عشرة الف جنيه بالعنوان  /قطعة رقم  29المنطقة الصناعية  -شق
الثعبان  -المعادى
 - 67نعيمه عنتر حافظ الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  403606قيد فى  2015-11-04برقم ايداع
 15461وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى
ليصبح  26 /شارع الكومى شياخة الدرب الجديد مع الغائه كفرع
 - 68حسين احمد محمد سيد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  426980قيد فى  2019-03-31برقم ايداع
 5524وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 117 /
شارع الروضة الشريفة تقسيم الرقابة الدارية
 - 69حسين احمد محمد سيد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  426980قيد فى  2019-03-31برقم ايداع
 5524وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 64 /
شارع حسنى احمد خلف
 - 70مدحت حميد طايع عارف تاجر فرد سبق قيده برقم  429205قيد فى  2020-02-13برقم ايداع
 2364وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /ش محمد
فؤاد من شارع محمد عبدالحكيم من شارع محمد صبرى
 - 71ريموندا أديب غبر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  430332قيد فى  2020-11-04برقم ايداع
 12694وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى
ليصبح  20 /ش د /سليمان عزمى
 - 72العزب للنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  434239قيد فى  2020-12-09برقم ايداع 13371
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن فى  /الحى الثانى
محليه  1عماره  164ش  - 28ملك /اسامه محمد احمد
 - 73الشحات حبيب بهنساوي رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  319546قيد فى  1999-01-03برقم ايداع
 68وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع بالعنوان  1ش
عبدالرحيم الفيومى من ش  15مايو منشية الحرية
 - 74محمد سعيد عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  411878قيد فى  2016-12-27برقم ايداع
 25301وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  -وحدة
اداريه رقم  102عقار رقم  2عمارات اول مايو طريق النصر الدور الرضى
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 - 75فتحيه محمد عبدالحميد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  412543قيد فى  2017-02-05برقم ايداع
 2248وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف باها العجوز  -ملك طة كامل
سيد محمد
 - 76محمد محمود صادق عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  419341قيد فى  2018-01-24برقم ايداع
 1659وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 7594 -
شارع الجامعه الحديثه الهضبة الواسطى
 - 77احمد بدري محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  371143قيد فى  2005-09-03برقم ايداع
 17125وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة رئيسي اخر بالعنوان /
وحدة رقم  - U01 - F&B - B2مشروع ممشي اهل مصر وبنشاط  /مطعم وكافيه وبراس مال ( 100000 /
مائه الف جنيه فقط لغير )
 - 78احمد بدري محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  371143قيد فى  2005-09-03برقم ايداع
 17125وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع جديد بالعنوان 13 /
ش عباس العقاد بنشاط تأجير المحلت للغير
 - 79محمود محمد ابو الخير -السويدى انترناشونال للتوريدات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم 427889
قيد فى  2019-07-25برقم ايداع  10587وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل عنوان الرئيسى الخر ليصبح  /المحليين  14,13بالعقار رقم  5ش  26يوليو
 - 80حسن عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  377353قيد فى  2006-05-14برقم ايداع
 9605وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى
ليصبح  /ق  53زمام السلم بناحية البركة مدينة السلم
 - 81همام محمد محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  407699قيد فى  2016-05-11برقم ايداع 9415
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /محل بالعقار رقم
 48شارع الحرية
 - 82اسامه بارح جاد الرب عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  428586قيد فى  2019-11-13برقم ايداع
 15915وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المنشأة ليصبح 23
ش مسجد التقوى
 - 83وحيد عبد الشافى السيد على شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  432923قيد فى  2021-09-08برقم ايداع
 14415وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  6 /ش
البيطار  /محل رقم  1بالدور الرضى  -الباطنية
 - 84محمد طلعت حسن حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم  323134قيد فى  1999-06-02برقم ايداع
 9810وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان  /قطعة رقم
 1بلوك رقم  20تقسيم  6اكتوبر  -مصر السماعيلية  -السلم
 - 85على سيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  391473قيد فى  2010-11-01برقم ايداع 16763
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافة رئيسى آخر بالعنوان  /قطعة
 128محور خدمات المنطقة الصناعية السابعة محمد عمر عبد العزيز هنيدى بنشاط  /اعادة تدوير مخلفات
الكترونية وكهربائية براسمال  500000 /خمسمائة الف جنيه
 - 86لوله نعيم ميخائيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  399946قيد فى  2014-11-16برقم ايداع
 13848وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 26 /
شارع عفيفى عفت
 - 87خالد مصطفى محمد مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم  411452قيد فى  2016-12-04برقم
ايداع  23655وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر
ليصبح  11 /شقة  1ش سمير مرسي م 6
 - 88احمد سيد راغب عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  423153قيد فى  2018-08-19برقم ايداع
 14949وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسى آخر بالعنوان /
 11ش الحسن  -صقر قريش  -شيراتون
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 - 89احمد سيد راغب عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  423153قيد فى  2018-08-19برقم ايداع
 14949وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 100 /
شارع مكه عمارات صقر قريش
 - 90محمد ابراهيم محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  428811قيد فى  2019-12-16برقم
ايداع  17744وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /
 12ش سليم الول شقة
 - 91محمد عباس عبد ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  395316قيد فى  2012-05-09برقم ايداع
 6981وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاءالفرع الكائن بالعنوان /
عزبة البكرى  13 -ش المروه من ش ابو محرم
 - 92احمد سامى عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415046قيد فى  2017-06-11برقم ايداع
 11250وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع محل رقم  42امام
محل ايه  9 -67شارع البطراوى جنينة مول
 - 93احمد سامى عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415046قيد فى  2017-06-11برقم ايداع
 11250وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع محل دى  94الواقع
بارتيشن دى  9-91شارع البطراوى جنينة مول
 - 94ديزاين لللوميتال والتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  420994قيد فى  2018-04-11برقم
ايداع  7152وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان برقم 17
ش عمرو بن العاص من ش ابو بكر الصديق عزبه الهجانه
 - 95تكل تاجر فرد سبق قيده برقم  432500قيد فى  2021-07-11برقم ايداع  10857وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /محل رقم  1بالعقار رقم 22
شارع المام على
 - 96صبحي ابراهيم سلمه معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  373139قيد فى  2005-11-29برقم ايداع
 22708وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6 /شارع
حمادة من شارع سليم الول
 - 97احمد طه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  418211قيد فى  2017-12-05برقم ايداع 23711
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  4/4 /انور المفتي
شقة  76خلف طيبة
 - 98محمد ماجد محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  421956قيد فى  2018-06-04برقم ايداع
 10456وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  14 /ب
ش اسماعيل الفنجرى
 - 99خلود الشافعى محمد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  431880قيد فى  2021-04-18برقم ايداع
 6204وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى
ليصبح  /شقة رقم  1بالعقار رقم  19شارع السباق
 - 100محمود سعيد جابر علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  433579قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 19471وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /محل
بالعقار رقم  92ش الدويدار من شارع مصر والسودان
 - 101حازم عبد الحميد علي شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  378746قيد فى  2006-06-19برقم ايداع
 12933وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /غرفتين
بالعقار  7ه  -المنطقة الصناعية الملحقة بسوق العبور
 - 102جوده محمد صالح عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  387890قيد فى  2009-01-04برقم ايداع
 25وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  10 /ش
البستان الفجاله
 - 103محمد عبد النبى عبد العزيز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  406677قيد فى  2016-03-23برقم
ايداع  5967وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
 13شارع احمد سعيد العباسية الوايلى الدور الثانى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 35 of 176

جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

جريدة السماء التجارية

Page 36 of 176

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1وليد فكرى ابراهيم نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  420369قيد فى  2018-03-11برقم ايداع 5228
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية ( دون مجالت
الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ) ولوازم المصانع وتوريد جميع انواع المعادن
 - 2كريم مصطفى كمال الدين قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  425496قيد فى  2018-12-23برقم ايداع
22994وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تسويق الكترونى فيما عدا
المن والحراسة والكاميرات اللسلكى بعد حصوله على التراخيص اللزمة
 - 3شادى سمير محمد ربيع على تاجر فرد سبق قيده برقم  415197قيد فى  2017-06-19برقم ايداع
11842وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /اعمال توريد وتركيب وصيانه
الجهزه والمعدات اللكتروميكانيكيه والهندسيه والتوكيلت التجاريه وتوريد الزيوت والشحومات والتصدير
والستيراد ( فيماعدا الفقرة  36من المجموعه  6و ) 19
 - 4احمد رضا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  434656قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10937
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع المواسير وتشغيل الثاث المعدنى والستيراد
والتصدير
 - 5سمعان نسيم سمعان معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  351814قيد فى  2003-03-05برقم ايداع
3674وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تشغيل مصوغات
 - 6زاهر للتصدير و التوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  420778قيد فى  2018-03-28برقم ايداع 6395
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع اسقف معلقه ومستلزمات ديكور
وتصدير والتوريدات(دون مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله )
 - 7اميره محسن احمد الببلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  430240قيد فى  2020-10-12برقم ايداع
11231وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /الستيراد ( فيما عدا الفقرة  36من
المجموعة  6والمجموعة ) 19
 - 8محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  349384قيد فى  2002-10-22برقم ايداع 18440
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد
 - 9هدى منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  388983قيد فى  2009-08-18برقم ايداع
13264وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /انظمة صوتية وكاميرات مراقبه
 - 10باسم احمد محمود السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  400648قيد فى  2014-12-28برقم ايداع
16415وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /تجارة الكمبيوتر والنظمه المنيه و
الكاميرات
 - 11عاطف سليمان عبدالحافظ قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  432417قيد فى  2021-06-28برقم ايداع
10107وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /ورشه موبليا واثاث وتجاره
وتوريد الخشاب
 - 12محمد عباس ابراهيم العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  212070قيد فى  1981-07-05برقم ايداع
10813وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تصنيع الوميتال
 - 13ليبار يدلويس كركور تاجر فرد سبق قيده برقم  266989قيد فى  1991-05-20برقم ايداع 6214وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات ادوات مكتبية وكتابية
 - 14احمد محمد قبيصي تاجر فرد سبق قيده برقم  335469قيد فى  2000-11-19برقم ايداع 20752وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مقاولت نقل بضائع
 - 15جمال سعد واصف صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  392285قيد فى  2011-01-24برقم ايداع 1443
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات عمومية ( فيماعدا مجالت الدعاية
والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة )
 - 16حنان عبد المعطى حسنين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  395354قيد فى  2012-05-14برقم ايداع
7244وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية فيماعدا (
مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة )
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 - 17محمد موسى سالمان سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  430908قيد فى  2020-12-23برقم ايداع
15823وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توكيل ملحى
 - 18اسلم محمد رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  433841قيد فى  2021-12-26برقم ايداع
21411وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /سوبر ماركت
 - 19منى السيد عزب يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  434370قيد فى  2022-03-10برقم ايداع 4894
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية فقط ( فيما عدا
مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزمه )
 - 20محمد هشام محمد الظواهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  395505قيد فى  2012-06-06برقم ايداع
8410وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتوكيلت التجارية
والتوريدات العمومية فيماعدا ( مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ) وتوريد
وتركيب الجهزة ومعدات الطفاء ومستلزماتها بمختلف انواعها والمقاولت العمومية
 - 21سفين جبره سلوانس صاروفيم تاجر فرد سبق قيده برقم  405650قيد فى  2016-02-09برقم ايداع
2487وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /دعايه وأعلن  0فيما عدا توريد
العمالة والملبس العسكرية وإصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمة ( موافقة امنيه رقم 23لسنة ) 2022
 - 22وليد محمد نجيب محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  418750قيد فى  2017-12-27برقم ايداع
25857وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /هدايا وعطور
 - 23عمرو جمال شفيق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  422434قيد فى  2018-07-09برقم ايداع 12227
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة مستلزمات الديكور وتوريدات عمومية
( دون مجالت الدعاية والعلن و الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة )
 - 24سعيد رمضان محمد عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  429425قيد فى  2020-05-11برقم ايداع
4544وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التصدير والستيراد ( فيماعدا الفقرة
 36من المجموعه  6و ) 19
 - 25تامر سعيد ماهر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  432283قيد فى  2021-06-14برقم ايداع 9079وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح التسويق اللكترونى وإدارة صفحات التواصل الجتماعية
والتطبيقات والدعاية والعلن للجهات للخصم من المنبع (فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات
اللسلكيه وإصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) موافقة
امنية رقم /884لسنة . 2021
 - 26الغزاوي موتورز تاجر فرد سبق قيده برقم  433250قيد فى  2021-10-17برقم ايداع 16870وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /البيع للغير
 - 27احمد محمد زكي عبده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  434673قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
11807وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح صيدلية
 - 28مصطفي احمد الدرديري عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  330688قيد فى  2000-04-17برقم ايداع
6925وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /الستصلح الزراعى وتسويق
المنتجات الزراعية
 - 29شريف سامي عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  336317قيد فى  2001-01-09برقم ايداع 390
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريد العاب ولوازم مدن ترفيهية
 - 30كريم يوسف كمال شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  358587قيد فى  2004-03-06برقم ايداع 3544
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تأ جير وادارة مولت تجارية وتاجير القرى
 - 31محمد مصطفى المغاورى إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  401609قيد فى  2015-04-19برقم ايداع
5591وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /التصنيع لدي الغير واضافة نشاط /
تصنيع استرنو ومواقد تسخين
 - 32وائل الفولى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  410244قيد فى  2016-10-09برقم ايداع 19298
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات العمومية فيماعدا (
مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة )
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 - 33احمد فتحى عبد المنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم  432068قيد فى  2021-05-19برقم ايداع
7412وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريد وتجارة العاب اطفال
 - 34عبد ا محمد عبد ا احمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  419593قيد فى  2018-02-06برقم
ايداع 5537وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد مواد غذائية جملة
 - 35حسين محروس مبارز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  346545قيد فى  2002-06-10برقم ايداع
9794وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /تجارة أدوات صحيه
 - 36انجى سمير تكل ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  388577قيد فى  2009-05-24برقم ايداع 8700
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريد يونيفورم شركات
 - 37اشرف حسين امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  390848قيد فى  2010-08-10برقم ايداع
12693وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع براويز وتوريدات عمومية (
فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها ودون توريد العمالة )
 - 38عبدالعظيم هاشم عنتر هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  418534قيد فى  2017-12-20برقم ايداع
25065وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع تكييفات
 - 39احمد رمضان محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  421778قيد فى  2018-05-23برقم ايداع
9911وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تصحيح النشاط ليصبح  /ورشة تصنيع ملبس
جاهزة
 - 40عبدالمحسن محمد رشاد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  426376قيد فى  2019-02-10برقم ايداع
2562وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التوريدات العمومية ( فيماعدا مجالت
الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة
 - 41عبدالمحسن محمد رشاد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  426376قيد فى  2019-02-10برقم ايداع
2562وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التوريدات العمومية ( فيماعدا مجالت
الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة
 - 42حسن احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  428457قيد فى  2019-10-24برقم ايداع 14910
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /كوفى شوب
 - 43استيفن رفعت نعيم ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  433999قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
1044وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح أضافة نشاط /المقاولت العامة والتوريدات العموميه
(فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتها ودون توريد العمالة ) وتركيب المصاعد .
 - 44باسم عادل عثمان محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  434705قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
12359وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح ملبس جاهزة رجالى(فيما عدا المهمات والملبس
العسكريه)
 - 45علء الدين يونان ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  366294قيد فى  2005-02-23برقم ايداع 3428
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط  /توريدات إضافات العلف والدوية
البيطرية وتصنيع العلف وإضافات الدوية لدى الغير
 - 46احمد ابراهيم عبد النبى عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  429004قيد فى  2020-01-13برقم ايداع
621وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /إدارة الفنادق والكافيهات
 - 47البياري لتكنولوجيا الخزانات تاجر فرد سبق قيده برقم  434378قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
4981وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /الستيراد والتصدير وتوريدات دكت
الهواء العازل للحرارة والقاتل للفيروسات وتوريدات البيوت المحمية ( فيما عدا القرة  36من المجموعة 6
والمجموعة 19
 - 48فتحي عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  266021قيد فى  1991-03-03برقم ايداع 2988وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد وتجارة الدوات المنزلية
 - 49عمرو جمال الدين محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  381389قيد فى  2006-09-17برقم ايداع
20411وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /التوكيلت التجارية
والتوريدات والستيراد فيماعدا ( المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه ) 6
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 - 50نهاد شعبان سيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  409541قيد فى  2016-08-22برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التصنيع لدى الغير
 - 51ماريان امين شوقى امين تاجر فرد سبق قيده برقم  424283قيد فى  2018-10-24برقم ايداع 18867
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /الستيراد (فيما عدت المجموعه  19وفقرة
 36من المجموعه  )6والتصدير
 - 52عادل طه محمد النادي تاجر فرد سبق قيده برقم  377476قيد فى  2006-05-17برقم ايداع 9961
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع مكملت غذائية
 - 53سامح محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  381852قيد فى  2006-10-09برقم ايداع
21870وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /ادارة مطاعم وبوفيهات وتوريدات
مأكولت ومشروبات
 - 54محمد عبد النبى عبد العزيز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  406677قيد فى  2016-03-23برقم ايداع
5967وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية وشحن
وخدمة رجال اعمال ( فاكس وتليفون ) وكول سنتر فيما عدا ( مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته
ودون توريد العمالة )
 - 55محمد احمد عبد الحفيظ عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  433892قيد فى  2021-12-30برقم ايداع
21722وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التوريدات العامة ( دون مجالت
الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته و دون توريد العمالة )
 - 56احمد فتحي صالح عبد القوي تاجر فرد سبق قيده برقم  434725قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
12729وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح بيع المشغولت الفضية والذهبية
 - 57رامى عمر عبد الفتاح هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  432692قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
12410وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /دعاية واعلن وتنظيم المعارض
فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة -
موافقة امنية رقم  337لسنة 2022
 - 58محمد منصور احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  324014قيد فى  1999-07-06برقم ايداع
12211وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مقاولت
 - 59همام محمد محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  407699قيد فى  2016-05-11برقم ايداع 9415
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مقهى
 - 60اشرف مصطفى بسيونى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  411368قيد فى  2016-11-28برقم ايداع
23311وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط السيراد وتوريد اجهزة الحاسب اللى
 - 61انطون عادل ميشيل مترى تاجر فرد سبق قيده برقم  421854قيد فى  2018-05-28برقم ايداع
10135وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /ورشة مصنوعات جلدية
 - 62اسامه بارح جاد الرب عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  428586قيد فى  2019-11-13برقم ايداع
15915وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التوريدات ( فيماعدا توريد العمالة
واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن )
 - 63لوله نعيم ميخائيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  399946قيد فى  2014-11-16برقم ايداع 13848
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /بيع أجهزة منزلية وتكيفات .
 - 64خالد مصطفى محمد مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم  411452قيد فى  2016-12-04برقم ايداع
23655وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الطباعة
 - 65مصطفى محمد مصطفى عنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  415655قيد فى  2017-07-25برقم ايداع
13768وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /استيراد وتصدير وتوريدات اجهزة
كهربائيه واليكترونيه
 - 66احمد سيد راغب عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  423153قيد فى  2018-08-19برقم ايداع
14949وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /مقاولت وتشطيبات
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 - 67ناجى بباوى مساك تاجر فرد سبق قيده برقم  394520قيد فى  2012-01-15برقم ايداع 824وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مصنع ملبس جاهزة عدا الملبس
العسكرية واكسسوارتها
 - 68بول جبران جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  424202قيد فى  2018-10-21برقم ايداع
18616وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /خردوات
 - 69عبدالمحسن رضا محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  426274قيد فى  2019-02-04برقم ايداع
2179وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /توريدات مواد بناء
 - 70عبد الرحمن رضا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  429436قيد فى  2020-05-13برقم ايداع 4631
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مصنع تصنيع وتجارة المواسير
الحديد
 - 71تكل تاجر فرد سبق قيده برقم  432500قيد فى  2021-07-11برقم ايداع 10857وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع مشغولت فضية
 - 72احمد فتحي ابراهيم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  366044قيد فى  2005-02-15برقم ايداع 2766
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /المقاولت العامة
 - 73عاطف عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  366927قيد فى  2005-03-20برقم ايداع 5302
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات ( فيماعدا مجالت الدعاية
والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ) وورشة اصلح اجهزة وادوات منزلية واصلح الت
معدات مصانع
 - 74مروة محمد رشاد محمود درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  391182قيد فى  2010-09-27برقم ايداع
14638وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التصنيع لدى الغير فى مجال
المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل لدى الغير وتصنيع مستلزمات الطبية والبان الطفال والمطهرات ومواد
التعقيم والكواشف المعملية والمحاليل الطبية لدى الغير وتصنيع الدوية البشرية لدى الغير
 - 75سليمان محمد الدسوقى الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم  406354قيد فى  2016-03-09برقم ايداع
24818وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط القيام باعمال محطات وشبكات المياه
والصرف الصحى
 - 76محمود سعيد جابر علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  433579قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
19471وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع خضروات وفاكهه
 - 77احمد السيد محمد السيدعزب تاجر فرد سبق قيده برقم  434752قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
13571وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح بيع قطع غيار سيارات
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  420369وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-11برقم ايداع  5,228.000الى  :هاى ستيل
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  425496وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-23برقم ايداع  22,994.000الى  :اوربت بيرد  orbit birdتسويق الكترونى
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  341159وتم ايداعه
بتاريخ  2001-08-29برقم ايداع  15,605.000الى  :لفى Lavie
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  398912وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  10,879.000الى  :حمزه محمد احمد الفار
 - 5فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  398912وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  10,879.000الى  :السمه التجاريه للرئيسى المتحده للمقاولت العامه
والستيراد التصدير وتجارة السمنت والتاوريدات العامه
 - 6فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434656وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  10,937.000الى  :احمد رضا احمد محمد
 - 7فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434656وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  10,937.000الى  :الرضا للمواسير
 - 8فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  432417وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-28برقم ايداع  10,107.000الى  :ورشه الحمد للثاث والموبيلياوتجاره وتوريد الخشاب
 - 9فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  335469وتم ايداعه
بتاريخ  2000-11-19برقم ايداع  20,752.000الى  :جولدن وان لمقاولت النقل
 - 10فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  410446وتم ايداعه
بتاريخ  2016-10-18برقم ايداع  20,078.000الى  :ايسنت AISENT
 - 11فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434666وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  11,373.000الى  :مروه حسن متولي فضل
 - 12فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434666وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  11,373.000الى  :ل يوجد
 - 13فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  165022وتم ايداعه
بتاريخ  1974-07-18برقم ايداع  8,368.000الى  :مؤسسة بكلو للخراطة الميكانيكية
 - 14فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  399063وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-29برقم ايداع  6,838.000الى  :اشرف سعيد سيد احمد خطاب
 - 15فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  405650وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-09برقم ايداع  2,487.000الى  :افاتار للدعايه والعلن وتوريد مطبوعات
 - 16فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434670وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  11,727.000الى  :ل يوجد
 - 17فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434670وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  11,727.000الى  :محمد السيد حسين محمد
 - 18فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  397689وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  11,990.000الى  :صلح محروس عبدالعظيم حافظ
 - 19فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  397689وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  11,990.000الى  :ايرجنت للدعايه والعلن
 - 20فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  410244وتم ايداعه
بتاريخ  2016-10-09برقم ايداع  19,298.000الى  :الهاشمية للتوريدات العمومية
 - 21فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434687وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  12,026.000الى  :ضياء الدين صلح علي مصطفي العطفي
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 - 22فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  419593وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-06برقم ايداع  5,537.000الى  :التقوى لتوريد المخللت والمواد الغذائية بالجملة
 - 23فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  360662وتم ايداعه
بتاريخ  2004-06-06برقم ايداع  9,588.000الى  :الجاويش للطباعه والتصوير
 - 24فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434703وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  12,296.000الى  :محمد سيد السيد حسن ابو طبل
 - 25فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434703وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  12,296.000الى  :ل يوجد
 - 26فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  428457وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-24برقم ايداع  14,910.000الى  :ذا بوب The PuB
 - 27فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434705وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  12,359.000الى  :باسم عادل عثمان محمد عبدالفتاح
 - 28فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434707وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  12,384.000الى  :الشيخ للتخليص الجمركى والستيراد والتصدير
 - 29فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434707وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  12,384.000الى  :مجدى محمد شفيق السعيد الشيخ
 - 30فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  383822وتم ايداعه
بتاريخ  2007-01-23برقم ايداع  1,029.000الى  :العبارة للتجارة والتوريدات
 - 31فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  429004وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-13برقم ايداع  621.000الى  :كازبلنك لدارة الفنادق والكافيهات
 - 32فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  432022وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-10برقم ايداع  7,065.000الى  :العوف
 - 33فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  432414وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-28برقم ايداع  10,086.000الى  :ايه بى باور
 - 34فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434712وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  12,557.000الى  :وائل رمضان محمد رجب
 - 35فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  426980وتم ايداعه
بتاريخ  2019-03-31برقم ايداع  5,524.000الى  :كاسيل
 - 36فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434239وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-09برقم ايداع  13,371.000الى  :العزب للنقل العمال
 - 37فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434721وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  12,660.000الى  :علء رمضان مختار يوسف جبر
 - 38فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434721وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  12,660.000الى  :الجبر للتصدير
 - 39فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  377476وتم ايداعه
بتاريخ  2006-05-17برقم ايداع  9,961.000الى  :ماكس جن
 - 40فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  408907وتم ايداعه
بتاريخ  2016-07-19برقم ايداع  14,404.000الى  :العالمية لنقل العمال
 - 41فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434725وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  12,729.000الى  :فيرا جولد vera gold
 - 42فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434725وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  12,729.000الى  :احمد فتحي صالح عبد القوي
 - 43فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  406179وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-01برقم ايداع  4,216.000الى  :ستار باث
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 - 44فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434734وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  12,934.000الى  :مصطفى توفيق خليل على شكر
 - 45فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434734وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  12,934.000الى  :ل يوجد
 - 46فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  377353وتم ايداعه
بتاريخ  2006-05-14برقم ايداع  9,605.000الى  :توب لتجارة اللومنيوم وللكسسوارات
 - 47فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  422501وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-15برقم ايداع  12,503.000الى  :الوحدة المصرية للمقاولت والتوريدات
 - 48فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  323134وتم ايداعه
بتاريخ  1999-06-02برقم ايداع  9,810.000الى  :اليسر
 - 49فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  354704وتم ايداعه
بتاريخ  2003-08-03برقم ايداع  12,996.000الى  :المتحدة للوازم الديكور والبناء الحديث
 - 50فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  413245وتم ايداعه
بتاريخ  2017-03-07برقم ايداع  4,656.000الى  :المؤسسة المصرية لزيوت والطعام
 - 51فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  415655وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-25برقم ايداع  13,768.000الى  :المصرية للتسويق العقارى برايم ايجبت
 - 52فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434746وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  13,316.000الى  medix technology :ميديكس تكنولوجي
 - 53فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434746وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  13,316.000الى  :ميرنا نشات عبدا جرجس
 - 54فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  420994وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-11برقم ايداع  7,152.000الى  :ديزاين لللوميتال والتوريدات العموميه
 - 55فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  424229وتم ايداعه
بتاريخ  2018-10-22برقم ايداع  18,703.000الى  :السما للستيراد والتصدير
 - 56فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  432500وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-11برقم ايداع  10,857.000الى  :تكل
 - 57فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  432500وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-11برقم ايداع  10,857.000الى  :الغاء السمة التجارية
 - 58فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  433579وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-25برقم ايداع  19,471.000الى  :ماركت خضروات وفواكه
 - 59فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  406677وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-23برقم ايداع  5,967.000الى  :تراست اص Trust us
 - 60فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  415177وتم ايداعه
بتاريخ  2017-06-19برقم ايداع  11,770.000الى  :نيو ستار للتوريدات العمومية
 - 61فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  434756وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-29برقم ايداع  13,651.000الى  :اسكوير
 - 62فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  434756وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-29برقم ايداع  13,651.000الى  :احمد المتولى احمد محمد البسيونى
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الشخاص
 - 1احمد ابراهيم عبدالخالق ابراهيم وكيل مفوض المقيد برقم قيد  408448وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-16برقم ايداع 11974تم التأشير فى تاريخ  2016-06-16بــ
 - 2محمد راشد محمد فريد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  421744وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-22برقم
ايداع 9809تم التأشير فى تاريخ  2018-05-22بــ
 - 3احمد رضا احمد محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434656وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-02
برقم ايداع 10937تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ
 - 4رضا محمد السعيد فرج مدير فرع المقيد برقم قيد  434660وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم
ايداع 11203تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ
 - 5محمود محمود طه ضنينه مدير فرع المقيد برقم قيد  434664وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم
ايداع 11346تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ
 - 6محمد جابر صابر سليمان مدير فرع المقيد برقم قيد  429287وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم
ايداع 11465تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ
 - 7اشرف سعيد سيداحمد خطاب تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  399063وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-29برقم ايداع 6838تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ تصحيح الخطا الوارد بالسجل
التجارى طبقا لبطاقة الرقم القومى
 - 8محمد السيد حسين محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434670وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع 11727تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ
 - 9ايناس صلح محمد المير مجاهد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434671وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع 11788تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ
 - 10احمد محمد زكى عبده حسن بدرالدين تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434673وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع 11807تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ
 - 11ضياء الدين صلح على مصطفى العطفى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434687وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع 12026تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ
 - 12ايمن حسنى عبدالحميد عباس تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434692وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع 12066تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ
 - 13عمران عبدالعليم فتح ا محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  434694وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-14
برقم ايداع 12122تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ
 - 14جمال سعد محمد الشحات احمد البيه تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434697وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع 12164تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ
 - 15باسم عادل عثمان محمد عبد الفتاح تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434705وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع 12359تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ
 - 16مجدى محمد شفيق السعيد الشيخ مدير فرع المقيد برقم قيد  434707وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-16
برقم ايداع 12384تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ
 - 17وائل رمضان محمد رجب تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434712وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع 12557تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ
 - 18علء رمضان مختار يوسف جبر تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434721وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع 12660تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ
 - 19احمد محمد على حامد مدير فرع المقيد برقم قيد  434736وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم
ايداع 12968تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ
 - 20حسام فتحى عبدالفتاح الهندى مدير فرع المقيد برقم قيد  434740وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-23
برقم ايداع 13171تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ
 - 21ميرنا نشات عبدا جرجس مدير فرع المقيد برقم قيد  434746وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم
ايداع 13316تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ
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 - 22احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  434756وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-29برقم ايداع 13654تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1شركة ابناء النصر للتنمية العقارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  281610قيدت فى 1994-02-23
برقم ايداع  2839وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم تعيين السيد  /فتحى محمد عبد الغنى
مبروك مصفى قانونيا للشركة
 - 2المختار للستيراد والتصدير والمقاولت العامه والعمال المتخصصه ضياء الدين وشركاه شركة سبق قيدها
برقم  306427قيدت فى  1997-07-28برقم ايداع  14699وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب
السجل تم فسخ الشركة
 - 3خالد الكفورى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  406259قيدت فى  2016-03-06برقم ايداع 4474
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة
 - 4فايق جبره عبد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407663قيدت فى  2016-05-10برقم ايداع
 9297وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 5شركه طيبه للطباعه والتغليف خالد عبدالحميد عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283576قيدت فى
 1994-07-11برقم ايداع  9431وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 6اشرف محمد المنضورى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  415258قيدت فى  2017-06-22برقم ايداع
 12086وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 7نبيل حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  257991قيدت فى  1989-08-02برقم ايداع  9495وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 8شوقي مجلي عبدالمسيح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283601قيدت فى  1994-07-13برقم ايداع
 9546وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه
 - 9سامح محمد معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397259قيدت فى  2020-12-21برقم ايداع
 15647وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 10حسام ماهر عبدالمحسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  415917قيدت فى  2017-08-08برقم ايداع
 15092وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه
وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 11مهندس سامي نجيب امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  180492قيدت فى  1977-01-27برقم
ايداع  1663وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 12نفين زاهر قلدس وشركائها شركة سبق قيدها برقم  361359قيدت فى  2004-07-05برقم ايداع
 11617وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 13عبد المنعم توفيق حسن مصطفى وشريكته مريه عدلى حبيب ميخائيل شركة سبق قيدها برقم 398794
قيدت فى  2014-04-16برقم ايداع  4911وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ
الشركة
 - 14مايكل مرزق مقار حنا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  429773قيدت فى  2020-07-26برقم ايداع
 7233وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 15الشركه المصريه للصرافه نودكل ش م م شركة سبق قيدها برقم  268458قيدت فى 2009-01-21
برقم ايداع  1046وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 16جورج معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283848قيدت فى  1994-07-28برقم ايداع
 10445وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 17احمد امام محمود وشريكه مصطفي ذكي محمد شركة سبق قيدها برقم  284293قيدت فى
 1994-08-24برقم ايداع  11988وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 18عبد العاطي محمود عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  309034قيدت فى  1997-11-04برقم
ايداع  21912وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة
حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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 - 19حنان ابراهيم علي وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  311134قيدت فى  1998-01-20برقم ايداع
 1175وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 20محمد جاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  392152قيدت فى  2011-01-11برقم ايداع  625وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 21محمد احمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  404566قيدت فى  2015-12-20برقم ايداع
 18179وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 22سمير شنوده سمعان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  264929قيدت فى  1990-12-15برقم ايداع
 15215وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 23شركة فايد التجارية شركة سبق قيدها برقم  354413قيدت فى  2003-07-19برقم ايداع 12127
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة
 - 24على حسن محمود الجمل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  360578قيدت فى  2004-06-01برقم
ايداع  9351وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة
حقوقة
 - 25شركة الوائل لتجارة السمنت  -وليد الدسوقى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  387609قيدت فى
 2008-10-29برقم ايداع  15356وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 26تامر على خالد على شركة سبق قيدها برقم  412399قيدت فى  2017-01-26برقم ايداع 1673
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة
 - 27احمد سعيد انور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  424784قيدت فى  2018-11-18برقم ايداع
 20586وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 28وليد ابو العل محمد و شريكة شركة سبق قيدها برقم  366185قيدت فى  2005-02-20برقم ايداع
 3157وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 29مشيرة طمارة و شركائها شركة سبق قيدها برقم  418368قيدت فى  2017-12-13برقم ايداع
 24416وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة
 - 30امل نجم الدين نصر احمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم  422970قيدت فى  2018-08-08برقم
ايداع  14339وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 31شركه سوتير للنشاءات والتجاره فاروق فانوس سليمان ش 0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم 227235
قيدت فى  1983-08-07برقم ايداع  15149وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل انهاء
اعمال التصفية و محو القيد من السجل التجارى
 - 32عمرو محمد محمد عوض وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  311382قيدت فى  1998-02-05برقم
ايداع  1811وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 33حليم عطا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  316391قيدت فى  1998-09-01برقم ايداع 15305
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 34الشركة المتحدة للمقاولت العامه والتجاره ياسر الحسينى وشركاة شركة سبق قيدها برقم 332614
قيدت فى  2000-07-15برقم ايداع  12628وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ
الشركة
 - 35ساميه عبدالفتاح وشريكها شركة سبق قيدها برقم  335109قيدت فى  2000-10-31برقم ايداع
 19762وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه
وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 36احمد العربى صابر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  366156قيدت فى  2005-02-20برقم ايداع
 3083وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 37شركه احمد عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  394212قيدت فى  2011-12-25برقم ايداع
 17633وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 38عاطف سيد سيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  394359قيدت فى  2012-01-05برقم ايداع
 301وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
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 - 39ايمن حسين عبد المحسن برعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  399000قيدت فى 2014-06-11
برقم ايداع  7309وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 40رويال ييس مملكه النحل شركة سبق قيدها برقم  399000قيدت فى  2014-06-11برقم ايداع
 7309وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 41هانى جورج لبيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  421010قيدت فى  2018-04-11برقم ايداع
 7202وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 42امجد حسن صلح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  429020قيدت فى  2020-01-15برقم ايداع
 735وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 43علء توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  281026قيدت فى  1994-01-18برقم ايداع 974
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 44شركة مجدى فخرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283028قيدت فى  1994-06-06برقم ايداع
 7632وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك
يمحى القيد من السجل التجارى
 - 45شركه نوركو للتجاره عاطف ماهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  305628قيدت فى
 1997-06-26برقم ايداع  12577وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 46ونتك لنظمه التكنولوجيا { محمد عبد الهادي حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  320875قيدت فى
 1999-03-06برقم ايداع  3837وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 47سوسن دميان واميرة عبد المسيح شركة سبق قيدها برقم  359018قيدت فى  2004-03-23برقم
ايداع  4749وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 48احمد محمد طلعت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  396561قيدت فى  2012-12-23برقم ايداع
 16619وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 49جيهان فاروق رياض عويس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  342041قيدت فى 2001-10-13
برقم ايداع  18443وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 50عماد حلمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  366907قيدت فى  2005-03-20برقم ايداع 5263
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 51اسامة عبد الرحمن حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  396899قيدت فى  2013-02-20برقم
ايداع  2192وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 52حسام الدين حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  422204قيدت فى  2018-06-21برقم ايداع
 11277وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 53حماد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  315501قيدت فى  1998-07-27برقم ايداع  12938وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة
 - 54شركه سيد عبد الحليم قطب و شريكه شركة سبق قيدها برقم  325931قيدت فى  1999-09-20برقم
ايداع  17374وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 55محمد محمد اسماعيل محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  401320قيدت فى  2015-03-08برقم
ايداع  13392وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل فسخ الشركه
 - 56مصطفى مجدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  421642قيدت فى  2018-05-16برقم ايداع
 9466وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 57محمود تاج وشريكه شركة سبق قيدها برقم  425241قيدت فى  2018-12-10برقم ايداع 22066
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة
 - 58شركه ليلي فايز و شريكها شركة سبق قيدها برقم  319747قيدت فى  1999-01-13برقم ايداع
 621وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 59عمرو محمد فتحي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  378052قيدت فى  2021-02-16برقم ايداع
 20426وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 60جرين كيم شركة سبق قيدها برقم  378052قيدت فى  2021-02-16برقم ايداع  20426وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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 - 61نبيل محروس وماجد سمير شركة سبق قيدها برقم  428487قيدت فى  2019-10-29برقم ايداع
 15133وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 62ناجى نصيف جاد السيد عبده وشريكته شركة سبق قيدها برقم  429144قيدت فى  2020-02-03برقم
ايداع  1789وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 63شركه مجدي ماهر صادق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  314317قيدت فى  1998-06-08برقم
ايداع  9854وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 64مكتب بليسنج فالي للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  314317قيدت فى  1998-06-08برقم
ايداع  9854وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 65اشرف انيس ونادر نوار شركة سبق قيدها برقم  349906قيدت فى  2002-11-16برقم ايداع
 20020وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 66نورالدين جمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  395809قيدت فى  2012-07-31برقم ايداع
 10650وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 67محمد عبدالصادق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  238515قيدت فى  1985-12-05برقم ايداع
 13794وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة
 - 68مدحت زكريا مسعود بساده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  383435قيدت فى  2006-12-26برقم
ايداع  27647وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 69شادى محمد عبد الحكيم عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  432687قيدت فى
 2021-08-09برقم ايداع  12385وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 70سامي كمال ونادية رزق ا شركة سبق قيدها برقم  433964قيدت فى  2022-01-12برقم ايداع
 662وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 71المهندس -محمد عفت شعبان مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  238699قيدت فى
 1985-12-17برقم ايداع  14287وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 72شركه ايمن محمود علي عطيه احمد و وشركاه شركة سبق قيدها برقم  345609قيدت فى
 2002-04-28برقم ايداع  7081وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 73احمد كامل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  393581قيدت فى  2011-06-12برقم ايداع 12615
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة
 - 74محمد عبدالناصر وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  424028قيدت فى  2018-10-11برقم ايداع
 18029وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 75رضوى حسين عبدالمنعم احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  429185قيدت فى 2020-02-11
برقم ايداع  2237وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة
حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 76حسن محمد محمد على ,مصطفى حسن محمد محمد على شركة سبق قيدها برقم  280716قيدت فى
 1993-12-30برقم ايداع  17928وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة
 - 77كميل جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  324319قيدت فى  1999-07-18برقم ايداع
 12987وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه
وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 78مصطفى اسامه محمد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  412825قيدت فى  2017-02-19برقم
ايداع  3297وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة
حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 79شركه ترم اند تون -شيماء قاسم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  425864قيدت فى 2019-01-13
برقم ايداع  708وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 80الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن (سيجال) شركة سبق قيدها برقم  169116قيدت فى
 1975-03-03برقم ايداع  3178وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل انهاء اعمال التصفية
 - 81شركه عزه يوسف وشركاها شركة سبق قيدها برقم  247251قيدت فى  1987-06-14برقم ايداع
 9416وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
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 - 82الشركه الدوليه للتجاره والستيرد محمد حسن محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  285384قيدت
فى  1994-10-23برقم ايداع  15545وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 83شركه اميره نديم عبده اسكندر وشريكها شركة سبق قيدها برقم  366319قيدت فى 2005-02-26
برقم ايداع  3534وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 84ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  382082قيدت فى  2022-03-31برقم ايداع
 6429وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 85الملك فيصل لتجاره الكاوتشوك والبطاريات شركة سبق قيدها برقم  382082قيدت فى 2022-03-31
برقم ايداع  6429وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 86دار ابن حزم للنشر والتوزيع اشرف محى الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  386600قيدت فى
 2008-04-14برقم ايداع  5602وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 87هانى انطون وشريكه شركة سبق قيدها برقم  433035قيدت فى  2021-09-21برقم ايداع 15215
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 88ابناء سيد امين زكريا شركة سبق قيدها برقم  240989قيدت فى  1986-06-10برقم ايداع 6386
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 89شركه اولد محمود عطيه شركة سبق قيدها برقم  282835قيدت فى  1994-05-18برقم ايداع
 6955وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 90احمد محمود السعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  335097قيدت فى  2000-10-31برقم ايداع
 19737وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 91اشرف وليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  337955قيدت فى  2001-04-07برقم ايداع 5286
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 92محمد صلح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  350797قيدت فى  2003-01-11برقم ايداع 468
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 93محمد مصطفى على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407760قيدت فى  2016-05-16برقم ايداع
 9635وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 94عطا ا ونبيل للستيراد شركة سبق قيدها برقم  287897قيدت فى  1995-03-13برقم ايداع
 3528وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 95منال عبد العليم سعد ا وشركاها شركة سبق قيدها برقم  316836قيدت فى  1998-09-21برقم
ايداع  16595وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 96شركه غرب بكر للبترول  -طبقا للقانون رقم  163لسنة  2005شركة سبق قيدها برقم  375478قيدت
فى  2006-03-06برقم ايداع  4254وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل محو شركة غرب
بكر لندماجها في شركة بترو بكر للبترول
 - 97محسن منير مدحت ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  417535قيدت فى  2017-11-02برقم
ايداع  21155وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 98مينا سند متياس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  434070قيدت فى  2022-01-30برقم ايداع
 1657وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 99هشام شطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397918قيدت فى  2013-11-04برقم ايداع 11979
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 100محمد العادلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  137315قيدت فى  1969-02-02برقم ايداع 481
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 101شركه نجمه الدشطوتي لتشغيل المعادن حسن احمد حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم 246319
قيدت فى  1987-04-07برقم ايداع  6413وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ
الشركة
 - 102عماد الضبع وعاطف فاروق شركة سبق قيدها برقم  345167قيدت فى  2002-04-06برقم ايداع
 5677وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
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 - 103يسرى شاهين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  412789قيدت فى  2017-02-15برقم ايداع
 3138وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 104محمد سمير قناوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  416722قيدت فى  2017-09-27برقم ايداع
 19180وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
 - 105ميشيل وهيب ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  421539قيدت فى  2018-05-10برقم ايداع
 9126وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
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رأس المال
 - 1نسيم صادق مقار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  243879قيدت فى  1986-12-03برقم ايداع
16852وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 2سوسن جمال الدين وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  367726قيدت فى  2005-04-20برقم ايداع
7717وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 3علء عبد الناصر عبد المحسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407169قيدت فى  2016-04-14برقم
ايداع 7716وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 4تامر ابراهيم عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  428227قيدت فى  2019-09-25برقم ايداع
13180وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 5ياسر محمد محمد وشريكه حسن محمد محمد شركة سبق قيدها برقم  342396قيدت فى 2001-10-29
برقم ايداع 19690وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000.000
 - 6طبقا للقانون رقم  112لسنة  1985وقانون  164لسنة  2018شركة سبق قيدها برقم  96079قيدت فى
 1957-11-28برقم ايداع 4089وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
4,445,990,000.000
 - 7الوطنيه لرصف الطرق حسن السيد حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  394281قيدت فى
 2012-01-02برقم ايداع 80وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
3,000,000.000
 - 8صفاء الدين سعد معوض و شريكه شركة سبق قيدها برقم  352209قيدت فى  2003-03-25برقم ايداع
5041وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 9مركز التميز العلمى والتكنولوجى شركة سبق قيدها برقم  371705قيدت فى  2005-09-25برقم ايداع
18675وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 193,161,000.000
 - 10محمد يحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  378479قيدت فى  2006-06-12برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,600.000

12273

 - 11حسن عبد الفتاح عبد الحليم و شركاة شركة سبق قيدها برقم  399516قيدت فى  2014-09-01برقم
ايداع 10520وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 12مؤسسه جميل للتجاره والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  276193قيدت فى  1993-02-22برقم
ايداع 2720وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000.000
 - 13محمد يحيى صلح احمد مشهور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  396611قيدت فى 2012-12-31
برقم ايداع 17016وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 7,000,000.000
 - 14محمد بدر محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  413546قيدت فى  2017-03-22برقم ايداع
5824وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 15اسامه محمد السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  320524قيدت فى  1999-02-21برقم ايداع
2852وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 16محمد عبد العليم ابو العز وشركاه ( فاشون لتجارة القمشة ) شركة سبق قيدها برقم  415176قيدت فى
 2017-06-20برقم ايداع 11769وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها
50,000.000
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 - 17اسلم حسن عباس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  417993قيدت فى  2017-11-22برقم ايداع
22807وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 18منه محمد يونس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  434628قيدت فى  2022-05-26برقم ايداع
10130وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 19هبه سعيد احمد اسماعيل وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  398109قيدت فى  2013-12-09برقم
ايداع 13689وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000
 - 20محمد مسعد عوف حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  264857قيدت فى  1990-12-10برقم ايداع
14989وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 20,000,000.000
 - 21القاهرة للمقاولت والتوريدات العموميه حاتم محمد شوقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم 318333
قيدت فى  1998-11-15برقم ايداع 20796وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
60,000,000.000
 - 22اسامة حامد عبدالسلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  431068قيدت فى  2021-01-11برقم ايداع
359وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 150,000.000
 - 23طارق عبد الحليم وعمرو محمد شركة سبق قيدها برقم  410884قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
21598وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 24شركه عاصم عماد وشريكه ساهر ضياء شركة سبق قيدها برقم  422071قيدت فى 2018-06-10
برقم ايداع 10801وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 - 25حسن سمير محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  348749قيدت فى  2002-09-21برقم ايداع
16450وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,100,000.000
 - 26سميحه محمد السيد الشاذلي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  349070قيدت فى  2002-10-07برقم
ايداع 17461وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000.000
 - 27ميركو للنشاءات (مجدى موسى صدقى بشاى وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  352717قيدت فى
 2003-04-21برقم ايداع 6758وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 28رامى سعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  434385قيدت فى  2022-03-14برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000

5119وفى

 - 29احمد اسامه ياسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  418386قيدت فى  2017-12-13برقم ايداع
24471وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 30مجدى محمد فولى وشريكه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  296547قيدت فى  1996-07-06برقم
ايداع 10457وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
 - 31حسانين احمد حسانين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  388443قيدت فى  2009-04-30برقم ايداع
7317وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 250,000.000
 - 32اسعد عبد ا بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  393850قيدت فى  2011-10-18برقم ايداع
14582وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 60,000.000
 - 33محمد شعبان احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  395548قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع
7662وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 750,000.000
 - 34شركة صالح عبدا معلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  285865قيدت فى  1994-11-15برقم ايداع
17050وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
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 - 35محمد محمود عبدالحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  320930قيدت فى  1999-03-07برقم ايداع
83961وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 - 36هاني عبدالباري وشركاه شركة سبق قيدها برقم  327066قيدت فى  1999-11-06برقم ايداع
20717وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 8,000,000.000
 - 37رضا رمزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  395618قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000.000
 - 38الباشا شركة سبق قيدها برقم  262107قيدت فى  1990-05-08برقم ايداع
 2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000,000.000

9150

5879وفى تاريخ

 - 39محمد محمود سراج وشريكه شركة سبق قيدها برقم  325192قيدت فى  1999-08-21برقم ايداع
15331وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 40عز الدين شعبان ومحمود محمد شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346340قيدت فى
 2002-06-01برقم ايداع 9162وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها
24,000.000
 - 41عادل امين عبد السميع وشريكة شركة سبق قيدها برقم  394640قيدت فى  2012-01-31برقم ايداع
1675وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 42ماهر عرفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  425466قيدت فى  2018-12-20برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000,000.000

22854

 - 43شركه الدسوقي للتجاره الدوليه شركة سبق قيدها برقم  327210قيدت فى  1999-11-11برقم ايداع
21192وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000,000.000
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العناوين
 - 1شركة كونستركشن اند ديزاين (كونستك)(شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية)(ش.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  259941قيدت فى  1989-12-04برقم ايداع 15203وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1125شارع كورنيش النيل  -ماسبيرو
 - 2الشربيني وشركاه شركة سبق قيدها برقم  279805قيدت فى  1993-11-16برقم ايداع 15176وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /التجمع الثالث عمارات
سكن مصر شمال المحلة الول مبنى  27محل رقم  3كفرع بيع لنشاط الشركة بمساحة فعلية  13.50متر ومساحة
تعاقدية  14.93متر
 - 3الشربيني وشركاه شركة سبق قيدها برقم  279805قيدت فى  1993-11-16برقم ايداع 15176وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /التجمع الثالث عمارات
سكن مصر شمال المحلية الولى مبنى  1وحدة رقم  1اداري كفرع تسويق لنشاط الشركة بمساحة فعلية 44.77
متر ومساحة تعاقدية  52.02متر
 - 4الشربيني وشركاه شركة سبق قيدها برقم  279805قيدت فى  1993-11-16برقم ايداع 15176وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /التجمع الثالث عمارات
سكن مصر شمال المحلية الولى مبنى  27وحدة رقم  2اداري كفرع تسويق لنشاك الشركة بمساحة  47.62متر
ومساحة تعاقدية  57.48متر
 - 5الشركه المصريه للغازات الطبيه ابراهيم عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  316138قيدت فى
 1998-08-20برقم ايداع 14583وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
قطعة  81ش المنطقة الصناعية الثانية
 - 6عمر زيدان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397677قيدت فى  2013-08-27برقم ايداع 9429وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /قطعه رقم 3
مصرف جلل زمام كفر غطاطى  -فيصل
 - 7عمر زيدان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397677قيدت فى  2013-08-27برقم ايداع 9429وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان  /حوض  28حاجز بيت
الشيخ الغربى بزمام كرداسة
 - 8مصطفى على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  414267قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع 8434
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح /شقة رقم 4
عمارة  2027منطقة زهراء مدينة نصر -قسم ثالث مدينة نصر
 - 9عبدالحميد عبدالمقصود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  431684قيدت فى  2021-04-08برقم
ايداع 5758وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /فيل
 297حى النرجس  -ق  - 2التجمع الخامس
 - 10ابر كرومبى اندكنت ايجيبت للسياحة ش م م  -خاضعة لحكام القانون رقم  159لسنة  1981ولئحتة
التنفيذية شركة سبق قيدها برقم  215119قيدت فى  1981-12-02برقم ايداع 24229وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة الرئيسى ليصبح  /فى الشقة رقم
 14الدور الثالث بالعقار  5أ ش البستان
 - 11شريف اسامه محمد سعيد رسلن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  402146قيدت فى 2015-07-02
برقم ايداع 9278وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة
بالعنوان الكائن في  18شارع الفريق على عامر
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 - 12احمد اسامه طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  408015قيدت فى  2016-05-25برقم ايداع
10460وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منطقة الخدمات بقرية ليجاندا -
مدينة الشيخ زايد مركز  -المجاورة الولى  -الحى الثانى  i3 -المبنى التجارى  -الوحدة 7101vr1667
 - 13شركه سمير فرنسيس مليكه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  431997قيدت فى  2021-05-05برقم
ايداع 6929وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  147شارع النزهة -
مصر الجديدة
 - 14شركه سمير فرنسيس مليكه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  431997قيدت فى  2021-05-05برقم
ايداع 6929وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  25شارع عثمان بن عفان
 مصر الجديدة - 15جون ثابت كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  432448قيدت فى  2021-07-04برقم ايداع
10365وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان التى  /شقة
 9عمارة  77الحي الثاني عشر
 - 16هشام الديب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  323794قيدت فى  1999-06-28برقم ايداع 11603
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  49 /ش الدكتور
المحروقى سابقا المنطقة الرابعة الدور الثالث شقة 3
 - 17سامح محمد معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397259قيدت فى  2013-05-09برقم ايداع
5717وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى للشركة
ليصبح  27شارع موسي بن نصير شقة رقم  7الدور الرابع  -مدينة نصر ثانى
 - 18سامح محمد معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397259قيدت فى  2013-05-09برقم ايداع
5717وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بعنوان  27ش
موسي بن نصير شقة رقم  7الدور الرابع مدينة نصر ثانى
 - 19مريم فؤاد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  426893قيدت فى  2019-03-20برقم ايداع 4952
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح  /شقة رقم 4
بالدور الثالث بالعقار رقم  10شارع ابو عبيدة بن الجراح
 - 20طبقا لحكام القانون  95لسنه  92ولئحته التنفيذيه شركة سبق قيدها برقم  86942قيدت فى
 1954-02-15برقم ايداع 1056وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
الغاء الفرع الكائن 7شارع فؤاد الول قسم العطارين
 - 21محمد محمود عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  348162قيدت فى  2002-08-24برقم ايداع
14663وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان للفرع الكائن
بالعنوان  /المصنع الكائن بناحية بلبيس حوض خارج الزمام  -بساتين السماعيلية والمبنى على قطعه  104ليصبح
المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية بالمنطقة الولى القطعه رقم  104سابقا وحاليا رقم  35,34الزوامل
 - 22وليد محمد مختار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  391487قيدت فى  2010-11-03برقم ايداع
16847وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان عقار رقم 1
مربع  1169مكرر مساكن شيراتون بسمه تجارية ماستربيزنس  -ترينوفيشن
 - 23الشركه المصريه للصرافه (فوركس)ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  268458قيدت فى
 1991-08-28برقم ايداع 11357وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الموافقة على غلق فرع الميرغنى الكائن بالعنوان  1 -بالعقار  3ش السيد الميرغنى روكسي
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 - 24الصفوه للمقاولت ش.م.م ق  159لسنه  1981ولئحته شركة سبق قيدها برقم  278084قيدت فى
 1993-07-27برقم ايداع 9487وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
افتتاح فرع بالعنوان  /شارع الصفوة  -طريق مصر اسكندرية الزراعى  -حوض المراوحى  21زمام قليوب -
بجوار شركة نستله
 - 25د علي يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  312917قيدت فى  1998-04-14برقم ايداع 6051
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع للشركة كائن في ( شقة
بالدور الثالث  -عقار رقم  237بالمنطقة الصناعية ب,ج )
 - 26جيهان عبدالمحسن وايمن ابوسعدة وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  318841قيدت فى 1998-12-05
برقم ايداع 22291وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع تسويق
( كائن بالعنوان  43ش نجيب الريحاني الدور الثاني شقة رقم ) 15
 - 27محمد كمال خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  370400قيدت فى  2005-08-06برقم ايداع
15073وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى
ليصبح  5 /شارع الطيران  -م السينما مع الغاءه كفرع
 - 28نبيل طاهر احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  330586قيدت فى  2000-04-12برقم ايداع
6621وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان تعديل عنوان الفرع ليصبح/شقة 6
بالدور الثانى علوى يسار السلم العقار رقم  3خلف بازار جوهر شارع كسر الحجر بجوار المحكمة مع بقاء المدير
المسئول للفرع السيد /حسام محمد عثمان حسانين عيسي كما هو دون تعديل
 - 29احمد فؤاد محمد حلمي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  365684قيدت فى  2005-01-31برقم ايداع
1721وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 13 /
مصطفى شعبان
 - 30احمد راشد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  375400قيدت فى  2006-03-02برقم ايداع 4034
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء فرع بالعنوان  26 /شارع التحرير
امام مدرسة اللغات التجريبي
 - 31احمد راشد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  375400قيدت فى  2006-03-02برقم ايداع 4034
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع بالعنوان  /الوحدة رقم A5
الكائنة بالدور الرضى بالمركز التجارى سيتى سنتر
 - 32احمد راشد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  375400قيدت فى  2006-03-02برقم ايداع 4034
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء فرع بالعنوان  /محل بالدور
الرضى والول فوق الرضى بالعقار الكائن ببرج الصفوة شارع  15مايو
 - 33احمد راشد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  375400قيدت فى  2006-03-02برقم ايداع 4034
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع بالعنوان  /ديب مول  -ا
شارع سوريا  -رشدى
 - 34حسن عبد القوى سلمه وعبد الحافظ السعيد وشركائهم شركة سبق قيدها برقم  392062قيدت فى
 2011-01-09برقم ايداع 374وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل
العنوان المركز الرئيسي للشركة ليصبح  /شقة  - 502الدور الخامس  -عقار  - 3شارع الشباب  -م  .نصر
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاه قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم  356لسنة  2008ومع مراعاه القانون رقم  14لسنة  2012بشأن التنمية المتكامله فى شبه
جزيرة
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 - 35محمد يحيى صلح احمد مشهور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  396611قيدت فى 2012-12-31
برقم ايداع 17016وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الطابق الول مول (
كود وان ) بالقطعة رقم  - 110القطاع الول مركز المدينة  -التجمع الخامس
 - 36دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم  1قيدت فى
 1935-02-07برقم ايداع 1وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة
فرع جديد تحت مسمي فرع جامعة عين شمس بالعنوان  /الكائن داخل حرم جامعة عين شمس امام كلية التجارة
العباسية
 - 37دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم  1قيدت فى
 1935-02-07برقم ايداع 1وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح
فرع تحت مسمي فرع مول السلم بالعنوان  /المجمع التجارى تاون سنتر  -تقاطع طريق القاهرة السماعيلية مع
طريق الدائرى القديم  -مدينة السلم
 - 38حاتم اسامه عمر بهجت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  400475قيدت فى  2014-12-16برقم ايداع
15645وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  59 /اللوتس
الجنوبي ( م )8/التابع لقسم التجمع الول شارع منطقة الثامنة اللوتس الجنوبي
 - 39حاتم اسامه عمر بهجت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  400475قيدت فى  2014-12-16برقم ايداع
15645وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى
ليصبح 2/امتداد عبدالحميد بدوى مساكن شيراتون بالدور الخامس شقة  51مربع  1123شيراتون
 - 40ايمن حسين عبد المحسن برعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  399000قيدت فى 2014-06-11
برقم ايداع 7309وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن
بالعنوان  57 /ش هارون الرشيد
 - 41رويال ييس مملكه النحل شركة سبق قيدها برقم  399000قيدت فى  2014-06-11برقم ايداع
7309وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 57 /
ش هارون الرشيد
 - 42محمود عباس محمود صابر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  413277قيدت فى  2017-03-09برقم
ايداع 4810وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان
 5 /شارع احباب الرسول  -حي السفارات
 - 43ماهر بغدادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  204015قيدت فى  1980-06-02برقم ايداع 8873
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن  /بالطريق
الدائرى  -بجوار بنزينة امارات مصر -وذلك بغرض صيانة واصلح معدات
 - 44شركه العزبي الطبيه شركة سبق قيدها برقم  283220قيدت فى  1994-06-20برقم ايداع 8288
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مقر ادارى بالشقة رقم  2بالدور الرضى
عمارة رقم  15عمارات امتداد رمسيس
 - 45بدر الدين سيد محمد رفعت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397370قيدت فى  2013-05-27برقم
ايداع 6614وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان مقر الشركة
ليصبح  /شقة رقم  2الكائنة بالدور الرضى بالعقار رقم  37شارع جمال الدين عفيفى من شارع حسن المأمون
 - 46محمود عبد التواب كامل و شريكه شركة سبق قيدها برقم  434730قيدت فى  2010-04-19برقم
ايداع 1671وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل المركز العام من
السويس حى الربعين  31شارع شعبان كفر العرب ليصبح شقة  2بلوك  41ق  17شارع جمال حمدان مدينة
نصر
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 - 47ناجي عبدالرحمن عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  315363قيدت فى  1998-07-20برقم ايداع
12545وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق فرع الشركة الكائن
بالعنوان  43 /شارع صفية زغلول
 - 48شركه اسمنت بني سويف شركة سبق قيدها برقم  366793قيدت فى  1994-01-03برقم ايداع 28
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1229شارع الشيخ على جاد الحق الدور
السادس خلف فيرمونت هليوبوليس
 - 49الحسن عادل محمد وشريكه الحسين عادل محمد شركة سبق قيدها برقم  402375قيدت فى
 2015-08-20برقم ايداع 11086وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل المركز الرئيسى ليصبح  /شقة رقم  4الدور الثانى بالعقار  75شارع محمد مقلد  -الحى الثامن
 - 50هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407994قيدت فى
 2016-05-24برقم ايداع 10403وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع بالعنوان  /المحل رقم  4بالدور الول اسفل العقار رقم  113شارع مصر و السودان
 - 51هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407994قيدت فى
 2016-05-24برقم ايداع 10403وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع بالعنوان  /المحل الكائن بالعقار رقم  77شارع احمد عصمت
 - 52هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407994قيدت فى
 2016-05-24برقم ايداع 10403وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع بالعنوان  /المحل الكائن بالعقار رقم  7ميدان السيدة زينب
 - 53هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407994قيدت فى
 2016-05-24برقم ايداع 10403وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح فرع بالعنوان  /المحل الكائن بالعقار رقم  167شارع الملك فيصل الكوم الخضر
 - 54رمضان سيد رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  430230قيدت فى  2020-10-11برقم ايداع
11160وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة الكائن في /
 68شارع شركات البترول  -الميرية البلد
 - 55شركة التحاد العربى للنقل البرى والسياحه سوبر جيت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  262588قيدت
فى  1990-06-10برقم ايداع 7421وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تصحيح مقر الشركة ليكون رقم  3شارع خالد ابن الوليد  -مساكن شيراتون  -قسم النزهه
 - 56الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولت ايوب عدلى ايوب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  278170قيدت
فى  1993-08-02برقم ايداع 9832وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل مركز الشركة الرئيسى ليصبح الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيل نيو كايرو بالقطعه  9منطقة
المستثمرين الشمالية  -التجمع الول
 - 57انور شفيق عياد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  296409قيدت فى  1996-06-27برقم ايداع
10018وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح عنوان المركز الرئيسى /
 3/95ش المعز لدين ا
 - 58شركة جمال الدين و شركاه للهندسة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  351259قيدت فى
 2003-01-29برقم ايداع 1885وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل مقر الشركة ليصبح /مشروع كايرو كابيتال سنتر -الوحدة الدارية نموذج )L102+L103+L104(-الدور
الول القطعة  142منطقة البنوك  -القطاع الول  -التجمع الخامس
 - 59عمرو محمد فتحي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  378052قيدت فى  2006-05-30برقم ايداع
11159وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  16 /أ عبد
القادر البكار
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 - 60عمرو محمد فتحي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  378052قيدت فى  2006-05-30برقم ايداع
11159وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  16 /أ عبد
القادر البكار
 - 61عمرو محمد فتحي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  378052قيدت فى  2021-02-16برقم ايداع
20426وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 16 /
أ عبد القادر البكار
 - 62جرين كيم شركة سبق قيدها برقم  378052قيدت فى  2021-02-16برقم ايداع 20426وفى تاريخ
 2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  16 /أ عبد القادر البكار
 - 63ابراهيم محمد السيد مصطفى و شريكة شركة سبق قيدها برقم  398838قيدت فى  2014-04-23برقم
ايداع 5140وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار الكائن بالعنوان /
 113شارع مصطفى النحاس  -الدور الول فوق الرضى و الميزانين
 - 64شركه عاصم عماد وشريكه ساهر ضياء شركة سبق قيدها برقم  422071قيدت فى 2018-06-10
برقم ايداع 10801وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان
الشركة ليصبح  /بلوك  5قطعة  18ش سليمان مصطفى المنطقة العاشرة  -الدور الثالث  -شقة 11
 - 65عمرو على سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  433768قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
453وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم  701بالدور السابع فوق
المسروق بلوك ( أ ) بالعقار رقم  1شارع  26يوليو
 - 66المصرية للتشيد و البناء و ترميم الثار شركة سبق قيدها برقم  433768قيدت فى  2020-03-11برقم
ايداع 453وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم  701بالدور السابع
فوق المسروق بلوك ( أ ) بالعقار رقم  1شارع  26يوليو
 - 67عمرو على سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  433768قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
453وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الكائن ناحية
شقة  1بالدور الرضى عقار رقم  5شارع ماجد بجوار محطة مترو شبرا الخيمة ملك /حمدى يوسف عبدالهادى
عمار
 - 68المصرية للتشيد و البناء و ترميم الثار شركة سبق قيدها برقم  433768قيدت فى  2020-03-11برقم
ايداع 453وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الكائن
ناحية شقة  1بالدور الرضى عقار رقم  5شارع ماجد بجوار محطة مترو شبرا الخيمة ملك /حمدى يوسف
عبدالهادى عمار
 - 69شركه بي  0ان 0سى للسياحه ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  253003قيدت فى  1988-08-15برقم
ايداع 10654وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
الشقة  38بالدور التاسع فوق الرضى بالعقار رقم  22ش طه حسين
 - 70شركه مجدي ماهر صادق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  314317قيدت فى  1998-06-08برقم
ايداع 9854وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالقاهرة
 10شارع الشهيد محمود عصمت حمدى مساكن شيراتون  -هليوبوليس
 - 71مكتب بليسنج فالي للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  314317قيدت فى  1998-06-08برقم
ايداع 9854وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالقاهرة
 10شارع الشهيد محمود عصمت حمدى مساكن شيراتون  -هليوبوليس
 - 72ميركو للنشاءات (مجدى موسى صدقى بشاى وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  352717قيدت فى
 2003-04-21برقم ايداع 6758وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11
شارع عبد الهادى صادق
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 - 73صالح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  384496قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع 7006وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى المهندسين  44شارع
الرياض
 - 74صالح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  384496قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع 7006وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع رقم  9شارع النمر البراجيل
 - 75نبيل عيد سليمان الشهاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  390975قيدت فى  2010-08-26برقم
ايداع 13368وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان ليصبح /
شقة رقم  1بالدور الرضى عقار ملك  /اكرامى اسماعيل شارع الثورة ( مجلس المدينة )
 - 76شركه العربى للتجارة والصناعه( العربي) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  269753قيدت فى
 1991-11-16برقم ايداع 16083وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس
افتتاح فرع جديد للشركة الكائن في  /محل رقم  B 32-17و الكائن بالمركز التجارى بورتو السخنة  -ميجا مول
 - 77محمد عبدالستار محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  330137قيدت فى  2000-03-25برقم ايداع
5240وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضفة فرع للشركة ليكون مقر
لدارة مبيعات الشركة بالعنوان  /عقار رقم ( 2و) شارع البستان  -شقة ( )3مربع ( )1112مساكن شيراتون خلف
فندق شيراتون هليوبوليس سابقا
 - 78على سيد على عواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  409325قيدت فى  2016-08-10برقم ايداع
15945وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع تجارى رقم  6بالدور
الرضي مول دريمز - 2قطعة  9القطاع الرابع  -مركز المدينة  -التجمع الخامس
 - 79على سيد على عواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  409325قيدت فى  2016-08-10برقم ايداع
15945وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة فرع  /شارع احمد ماهر
خلف قصر الثقافة  -برج ماسبيرو
 - 80احمد السباعى عبد الوهاب هندى وشريكتيه  -هندى لداره المطاعم شركة سبق قيدها برقم 433722
قيدت فى  2021-12-12برقم ايداع 20423وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الغربية عقار رقم  43شارع بسيونى المنشاوى  -متفرع من شارع الحلو ببرج زهرة الحلو
 - 81اسامة عبدالرحمن زيان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  287445قيدت فى  1995-02-07برقم ايداع
2096وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /عمارة
 - 555الدور الرضى  -شقة  - 1البنفسج عمارات التجمع الول
 - 82شركه ايمن افندي شركة سبق قيدها برقم  296323قيدت فى  1996-06-24برقم ايداع 9788وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى  11ش وهران
المندرة قسم المنتزة
 - 83شركه ايمن افندي شركة سبق قيدها برقم  296323قيدت فى  1996-06-24برقم ايداع 9788وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الفرع الكائن فى  11ش
وهران المندره وصحته (  10شارع وهران المندره قسم المنتزه )
 - 84لين اب للعلن ( كامل توفيق سعيد الرفاعي وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  336493قيدت فى
 2001-01-20برقم ايداع 907وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جزء
من قطعة رقم  28بحوض المستجد  11خلف الكلية الجوية
 - 85حسانين احمد حسانين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  388443قيدت فى  2009-04-30برقم ايداع
7317وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  4شارع روفائيل سليمان من ترعه
حمزه
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 - 86د يحى حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  407637قيدت فى  2016-05-09برقم ايداع 9206
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح  2 /ب
تسلسل شارع شاكر الجندى بالدور الول علوى يمين الصاعد
 - 87احمد عبدالمنعم محمد سعد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  420472قيدت فى  2018-03-14برقم
ايداع 55914وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  133المنطقة الصناعية
مخازن الشباب 300م
 - 88امير عماد شكرى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  146297قيدت فى  1971-04-08برقم ايداع
2754وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة توضيح عنوان فرع الشركة فى
المنطقة الصناعية بابو رواش بذكر رقم القطعة الكائن بها الفرع ليصبح كالتالى  /الجيزة  -الكيلو  28طريق مصر
اسكندرية الصحراوى المنطقة الصناعية ابو رواش قطعه ) 29/32
 - 89مصر حلوان للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  193942قيدت فى  1979-01-29برقم ايداع
1755وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع الشركة الكائن
بالعنوان /شقة يمين بالدور الرضى بالعقار رقم  8شارع السلطان حسين  -اعتبارا من 2022/5/30
 - 90مكتب مصر حلوان للستيراد والتصدير شركه ذات مسئوليه محدوده شركة سبق قيدها برقم 193942
قيدت فى  1979-01-29برقم ايداع 1755وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية الغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان /شقة يمين بالدور الرضى بالعقار رقم  8شارع السلطان حسين -
اعتبارا من 2022/5/30
 - 91مصر حلوان للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  193942قيدت فى  1979-01-29برقم ايداع
1755وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع الشركة الكائن
بالعنوان  /شقة رقم ( )10بالدور الثانى علوى بالعقار رقم ( )8شارع السلطان حسين  -اعتبارا من 2022/5/30
 - 92مكتب مصر حلوان للستيراد والتصدير شركه ذات مسئوليه محدوده شركة سبق قيدها برقم 193942
قيدت فى  1979-01-29برقم ايداع 1755وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية الغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان  /شقة رقم ( )10بالدور الثانى علوى بالعقار رقم ( )8شارع
السلطان حسين  -اعتبارا من 2022/5/30
 - 93مصطفى كاشف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  405491قيدت فى  2016-02-02برقم ايداع
2010وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح 23 /
شارع البطراوى  -برج سارة  -الدور الثالث  -عباس العقاد
 - 94ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  382082قيدت فى  2022-03-31برقم ايداع
6429وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى  /بمحطة
مصر للبترول المنطقة الثانية التجمع الخامس بجوار مول المحلوى عدد  3باكيات بمساحة  100متر باكية
بمساحة  13طول فى  5,5عرض وباكية مساحة  6طول فى  4عرض
 - 95الملك فيصل لتجاره الكاوتشوك والبطاريات شركة سبق قيدها برقم  382082قيدت فى 2022-03-31
برقم ايداع 6429وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى
 /بمحطة مصر للبترول المنطقة الثانية التجمع الخامس بجوار مول المحلوى عدد  3باكيات بمساحة  100متر
باكية بمساحة  13طول فى  5,5عرض وباكية مساحة  6طول فى  4عرض
 - 96ربيع فتحي محمد عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  384853قيدت فى  2007-06-17برقم
ايداع 9853وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 9 /
ش عبد العزيز جاويش
 - 97محمد شعبان احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  395548قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع
7662وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل المركز الرئيسي ليصبح /
الغابة  - 7حوشه  - 13مع الغاؤه كفرع وبذلك يتم نقل القيد من سجل تجاري القاهرة المميز
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 - 98محمد محمود ابو العل على وشريكته شركة سبق قيدها برقم  397210قيدت فى  2013-04-23برقم
ايداع 5237وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع جديد للشركة
بالعنوان  /الكائن في التراس ديك اعلي مبني الحفلت بنادى المقاولون العرب للتجديف بشارع النيل بنشاط /
لستغلله كصالة جيم بالضافة الى غرفة ملبس وحمامات كائنة اسفل التراس
 - 99محمود محمد حسن عبد الحميد مشالى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  397890قيدت فى
 2013-10-28برقم ايداع 11708وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
محل رقم  108نموذج ( ) 1-1المرحلة( ) f 31مجموعة  82المركز التجارى المرحلة التاسعة افينيو مول  -مدينة
الرحاب  -التجمع الول
 - 100كمال عمرو كمال خضر و شركاه شركة سبق قيدها برقم  398436قيدت فى  2014-02-05برقم
ايداع 1612وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع
الدارى للشركة ليصبح  90 /ش الثورة
 - 101كمال عمرو كمال خضر و شركاه شركة سبق قيدها برقم  398436قيدت فى  2014-02-05برقم
ايداع 1612وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع ادارى للشركة
بعنوان  94شارع الثورة
 - 102محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  431782قيدت فى  2021-03-23برقم ايداع 4555
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي للشركة  /إلى شقة
 302بالدور الثاني فوق العلوي  3شارع الشباب قسم مدينة نصر
 - 103محمد على محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  432582قيدت فى  2021-07-27برقم ايداع
11553وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع  /محل بالدور
الرضى بالعقار  77ش طومانباي
 - 104محمد صلح اسماعيل ومجدي صلح اسماعيل شركة سبق قيدها برقم  434361قيدت فى
 2022-03-09برقم ايداع 4772وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
اضافة فرع بالعنوان  /محل بالدور الرضي بالعقار  100ش عباس العقاد
 - 105نادية فتحى احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  393882قيدت فى  2011-10-24برقم ايداع
14877وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن  /المركز
التجارى مول العرب ميدان جهينه محل رقم ) 110B-111B-110ALG-111ALG
 - 106اسلم عاطف ومحمد حسين شركة سبق قيدها برقم  411905قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع
25394وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /وحدة
بالدور الرضي بالمركز التجارى سيتي سنتر المعادى  -الكائن بالعنوان الطريق الدائرى  -مدينة المراج
 - 107بلنك القابضة للستثمارات المالية  BLNK HOLDINGش.م.م شركة سبق قيدها برقم 430041
قيدت فى  2020-09-10برقم ايداع 9458وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة نقل المقر الرئيسى للشركة ليصبح على النحو التالى  :يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى :
وحدة  - E1مول العرب  -بوابة  - 5ميدان جينة
 - 108وفاء محمد محمود وشركائها شركة سبق قيدها برقم  385732قيدت فى  2007-11-18برقم ايداع
17563وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح  4 /ب
 61م  1شارع عمادالدين كامل  -اول عباس العقاد
 - 109بيتر حلمى فهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  415163قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
11718وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد بالعنوان  3 /ش
علي محمد من ش علء الدين تقسيم سيجال
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 - 110ايمن عبدالصمد عبدربه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  426580قيدت فى  2019-02-19برقم ايداع
3283وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى
للشركة بالعنوان الكائن فى  -شقة رقم ( )6بالدور الثانى  -بالعقار رقم ( )91ش عثمان بن عفان  -ميدان تريومف
 - 111دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم  1قيدت فى
 1935-02-07برقم ايداع 1وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر
اضافة فرع  /مارينا الجونة بالعنوان  /مارينا  3ابوتيج الجونة
 - 112دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم  1قيدت فى
 1935-02-07برقم ايداع 1وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فرع /
مول سيتي مارك الشيخ زايد بالعنوان  /مبني تجارى ادارى سيتي مارك بالقطعة رقم ( )6المحور المركزى
الجنوبي
 - 113شركة السلب للتجارة ورثة احمد السلب ( وليد احمد السلب  -مصطفى احمد السلب وشركائهم) شركة
سبق قيدها برقم  289368قيدت فى  1995-06-05برقم ايداع 7990وفى تاريخ  2022-06-28تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان الكائن فى  /برج البدر بلزا شارع الخليفة المأمون
بجوار مجمع مدارس الملك فهد  -الحى السابع
 - 114هانى على قرنى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  370144قيدت فى  2005-07-27برقم ايداع
14393وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح  /رقم
 3شارع مكرم عبيد
 - 115مباشر لتداول الوراق الماليه والسندات شركة سبق قيدها برقم  393706قيدت فى 2011-10-02
برقم ايداع 13633وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نقل مقر فرع الشركة
( فرع تسويق ) الكائن فى  360شارع الهرم  -الجيزة الى العنوان الكائن فى  36ط  -حدائق الهرام
 - 116مباشر لتداول الوراق الماليه والسندات شركة سبق قيدها برقم  393706قيدت فى 2011-10-02
برقم ايداع 13633وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط نقل مقر فرع
الشركة ( فرع تسويق ) الكائن فى شقة رقم  -10الدور السادس علوى  19 -شارع الجمهورية  -الى العنوان
الكائن فى شقة الدور الثانى  1 -شارع العسال متفرع من شارع الجمهورية
 - 117مباشر لتداول الوراق الماليه والسندات شركة سبق قيدها برقم  393706قيدت فى 2011-10-02
برقم ايداع 13633وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا نقل مقر فرع الشركة
( فرع تسويق ) الكائن فى  9ناصية شارع الجمهورية وشارع بن خصيب ميدان بالس  -الدور التاسع  -المنيا الى
العنوان الكائن فى شقة رقم  - 13عمارة الصفا  33 -شارع الجمهورية
 - 118عادل امين عبد السميع وشريكة شركة سبق قيدها برقم  394640قيدت فى  2012-01-31برقم ايداع
1675وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان  /حوض
مجلجل  3منطقة ابو صير
 - 119وائل ابراهيم محمود ابراهيم القصاص وشركاه شركة سبق قيدها برقم  401834قيدت فى
 2022-01-16برقم ايداع 1000002وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الغاء الفرع الكائن فى  3 /شارع الجيش بالدور الرابع فوق الرضى
 - 120تريند فارم للدوية شركة سبق قيدها برقم  401834قيدت فى  2022-01-16برقم ايداع
1000002وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى 3 /
شارع الجيش بالدور الرابع فوق الرضى
 - 121وائل ابراهيم محمود ابراهيم القصاص وشركاه شركة سبق قيدها برقم  401834قيدت فى
 2022-01-16برقم ايداع 1000002وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل عنوان الفرع من  3شارع الجيش الدور الثالث فوق الرضى الى الشقة رقم  3 - 3141,3131شارع
الجيش الدور الثالث والرابع فوق الرضى
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 - 122تريند فارم للدوية شركة سبق قيدها برقم  401834قيدت فى  2022-01-16برقم ايداع
1000002وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع من 3
شارع الجيش الدور الثالث فوق الرضى الى الشقة رقم  3 - 3141,3131شارع الجيش الدور الثالث والرابع
فوق الرضى
 - 123ماجد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  406571قيدت فى  2016-03-20برقم ايداع 5600
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح  124 /ش
النزهه
 - 124شركه الرملوي للغذيه ش0م0م ( منع التعامل على صفحة القيد ) شركة سبق قيدها برقم 300457
قيدت فى  1996-12-08برقم ايداع 22655وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  /محل بالدور الرض رقم  261شارع شبرا
 - 125عبد ا مشيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  398821قيدت فى  2014-04-22برقم ايداع
5085وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغيير عنوان مقر الشركة ليصبح
مكتب (  ) J17بالوحدة رقم  201بالعقار  38حى الملتقى العربى شيراتون المطار
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النشاط
 - 1سوسن جمال الدين وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  367726قيدت فى  2005-04-20برقم ايداع
 7717وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /الستيراد و التصديرمن نشاط
الشركه
 - 2علء عبد الناصر عبد المحسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407169قيدت فى  2016-04-14برقم
ايداع  7716وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /الستيراد والتصدير (
فيماعدا المجموعه  9او الفقرة  36من المجموعه ) 6
 - 3تامر ابراهيم عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  428227قيدت فى  2019-09-25برقم ايداع
 13180وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /توريد وتركيب وصيانه
وتصنيع وتشغيل محطات معالجه وتحليه مياه الصرف الصحي والصناعي واجزاؤها والعمال الكهروميكانيكيه
والمقاولت العامه واقامه وتشغيل مصنع معدني لتصنيع وتركبيات منتجات حديديه ومنشأت معدنيه وخزانات
وصوامع واوعيه ضغط معدنيه  -تصنيع اجزاء ومعدات محطات تحليه ومعالجه مياه الشرب والصرف الصحي
واجزاؤها بجميع انواعها سواء كانت حديديه او بلستيكيه وتصنيع فواني ترشيح والواح ترسيب (لميل) واوناش
علويه وسقالت وشبك وارضيات معدنيه  -اغطيه واسقف معدنيه بانواعها مشغولت استانلس وحديديه ومكانيكيه -
ابراج حديديه مواسير ولزوم اكسسورات مياه حديديه  -اسنبطات لزوم الماكينات  -القيام بكافه انواع التركيبات
والنشاءات الكهربائيه  -ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تتدوال اعمل شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
 - 4ابراهيم عبد الناصر عبد المحسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  390868قيدت فى  2010-08-12برقم
ايداع  12778وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /التصدير ليصبح غرض
الشركة  /النشر والتوزيع والتدريب وطباعه الكتب
 - 5جون ثابت كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  432448قيدت فى  2021-07-04برقم ايداع
 10365وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  - /تصنيع منتجات البلستيك
لدى الغير  -تجارة خامات البلستيك ومستلزماتها ومنتجاتها  -الستيراد والتصدير فيماعدا ( الفقرة  36من
المجموعه  6والمجموعه ) 19
 - 6امباكت بى بى دى او للعلن ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم  177783قيدت فى 1976-07-20
برقم ايداع  6844وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /
الدعايه والعلن والتصميم والنتاج العلنى وتقديم الخدمات الستشارية ( فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27قانون سوق
المال ولئحتة التنفيذية ) والدراسات القتصادية ودراسة السوق المحلى والعالمى وسائر العمال المنبثقة منها وكافة
العمال الفنية من انتاج وتصميم وتنفيذ العلنات واستئجار وحدات صالحة لممارسة النشاط التجارى واعادة
تاجيرها لشركات الدعاية والعلن خالية دون تجهيزها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باى وجه
من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة
التنفيذية
 - 7نبيل جرجس اسكندر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  277006قيدت فى  1993-05-03برقم ايداع
 5764وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /اعمال الشحن و التخليص
الجمركىوالتوكيلت التجارية والتوريدات العامة ( دون مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ودون
توريد العماله )
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 - 8هشام الديب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  323794قيدت فى  1999-06-28برقم ايداع 11603
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /التسويق والوساطه العقاريه واداره الشقق
الفندقيه
 - 9شركة الورش الميكانيكيه مراد كامل ميخائيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  274688قيدت فى
 1992-11-16برقم ايداع  14695وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  /تشغيل وادارة الورش الميكانيكية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية انتاج وتصنيع
صمامات من الصلب ولقطاعات البترول والمياه وكذا انتاج وصناعه اجزاء الصمامات وكذا صيانة واصلح
معدات حفر ابار البترول وموانع النفجار وصيانة واصلح وتصنيع رؤوس البار والفلنجات وجميع انواع
البلوف والجزاء الخاصة بهم وكذا منح الوكالت التجارية لمنتجات الشركة لى من شركات او اشخاص داخل
جمهورية مصر العربية او خارجها استيراد ومعدات جديدة ومستعملة واعادة تصديرها بعد الصلح
 - 10الياس ابراهيم الياس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  378549قيدت فى  2006-06-13برقم ايداع
 12434وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /صيانة اجهزة كهربائية منزلية
وماكينات القهوة التركية
 - 30حسن سمير محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  348749قيدت فى  2002-09-21برقم ايداع
 16450وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة اغراض اخرى للشركة  :الستيراد -
الستصلح الزراعى والتنمية الزراعية  -انشاء مصانع المواد الغذائية ومحطات تصدير الحاصلت الزراعية
 - 31سوليد للتوكيلت التجاريه سيد سلم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  394865قيدت فى 2012-02-29
برقم ايداع  3395وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توكيلت
تجاريه وتوريدات ابواب امنيه واجهزة امنيه وتركيبها ( فيما عدا الكاميرات اللسلكية والمن )
 - 32ايهاب سالم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  398856قيدت فى  2014-04-28برقم ايداع 5267
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة  /بالغاء نشاط  /الستيراد والتصدير
وجعلها توكيلت تجاريه وتوريدات فقط
 - 11صفاء الدين سعد معوض و شريكه شركة سبق قيدها برقم  352209قيدت فى  2003-03-25برقم
ايداع  5041وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجاره ماكينات التصوير
والطباعه والنسخ والسوفت وير والستيراد والتصدير والتوريدات العموميه ( فيما عدا مجلت الدعايه والعلن
والكمبيوتر ودون توريد العماله ) واعمال التصميم لشبكات ونقل وتدوال البيانات والتصالت وخدمات النترنت
بعد الحصول علي التراخيص اللزمه واقامه وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه والقمار
الصناعيه بعد الحصول تراخيص من الجهه المعنيه ول يشمل الذاعه والتلفزيون وتوريد وتركيب كاميرات
المراقبه ( فيما عدا المجموعه  19والمجموعه  6من الفقره  36والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 12محمد كمال خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  370400قيدت فى  2005-08-06برقم ايداع
 15073وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /مشتل زراعى
 - 13حسن عبد الفتاح عبد الحليم و شركاة شركة سبق قيدها برقم  399516قيدت فى  2014-09-01برقم
ايداع  10520وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح /
المقاولت العموميه و التوريدات عمومية ( فيما عدا مجالت الدعايا والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
العماله )
 - 14هشام لشين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  409803قيدت فى  2016-09-05برقم ايداع 17739
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط المشاركه في المستشفيات والمراكز الطبيه من
خلل توفير المعدات والجهزه وخلفه
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 - 15جيهان صابر بدوى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  333944قيدت فى  2000-09-09برقم ايداع
 16476وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية ليصبح النشاط سن سكاكين ومقاصات المطابع
 - 16محمد يحيى صلح احمد مشهور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  396611قيدت فى 2012-12-31
برقم ايداع  17016وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشاط  /تصنيع وخلط
وتعبئة الزيوت الصناعية وخاماتها والمنظفات
 - 17شركة خطاب الستيراد وتجاره الزجاج والبللور ( خلفاء حسن السيد خطاب ) شركة سبق قيدها برقم
 97385قيدت فى  1958-03-25برقم ايداع  1103وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
حذف نشاط الستيراد ليصبح النشاط  /تجارة وبيع وشراء وتصدير الزجاج والبللور
 - 18عبد الفتاح فرغلي ومحمد عبد الفتاح شركة سبق قيدها برقم  363427قيدت فى  2004-10-09برقم
ايداع  17669وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط استثمار عقارى
 - 19مصطفى محمد محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  419288قيدت فى  2018-01-23برقم ايداع
 1473وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عمومية وتوكيلت تجاريه و حذف تنظيم
الرحلت الداخليه و يصبح النشاط شركة توريدات عموميه و توكيلت تجارية
 - 20شريف صبري دسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  156106قيدت فى  1973-05-17برقم ايداع
 5194وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستيراد
 - 21هيثم مدنى و شركاة شركة سبق قيدها برقم  351098قيدت فى  2003-01-22برقم ايداع 1379
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /عموم الستيراد و التصدير
( فيما عدا الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعة  ) 19وعموم التوريدات ( فيما عدا مجالت الدعاية واجهزة
الكمبيوتر ومستلزماتة ودون توريد العمالة ) والتركيبات وتجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والجهزة اللكترونيه
بكافة انواعها واجهزة التصالت وتجارة مواد البناء
 - 22التهامى وشركاه ( احمد عبد السلم التهامى السيد خليل وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  395472قيدت
فى  2012-05-30برقم ايداع  8155وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  /تصنيع الملبس (فيماعدا الملبس العسكريه ) -التصدير التوريدات العمومية فى مجال الملبس
ومستلزماتها
 - 23منه محمد يونس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  434628قيدت فى  2022-05-26برقم ايداع
 10130وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح أضافة نشاط /الستيراد والتصدير (فيما عدا
الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعة  ) 19وبيع وتوزيع جميع مستحضرات التجميل ولوازمها والقمشه الخام
والبورسلنه والعبوات الزجاجيه ومايستجد فى حدود غرض الشركة .
 - 24شركه العزبي الطبيه شركة سبق قيدها برقم  283220قيدت فى  1994-06-20برقم ايداع 8288
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل فى غرض الشركة بأضافة نشاط /اقامة وبناء
المستشفيات وتجهيزها وتشطيبها وتوريد لوازمها وانشاء مصنع للجهزة الطبيه ومستلزمات السنان
 - 25احمد عبد الواحد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  299306قيدت فى  1996-11-02برقم ايداع
 19339وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح /التخليص الجمركى
والستيراد والتصدير (فيما عدا الفقرة  36من المجموعه  6و المجموعه  )19و الشحن و التفر يغ و خدمات
الشحن و التوكيلت التجارية والتوريدات العموميه ( فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته
دون توريد العماله ) والمقاولت العموميه وجميع انواع الستشارات والوساطه بالعموله فيما عدا الستشارات
القانونيه والنقل الدولى (جوى وبحرى وبرى) .
 - 26شركه نسيله للستثمار السياحي شركة سبق قيدها برقم  337117قيدت فى  2001-02-19برقم ايداع
 2804وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح  /انشاء واقامة وادارة
وتشغيل الفنادق والقرى السياحية بجميع خدماتها والسكان السياحى وتسويق العقارات دون اعمال الدعاية والعلن
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 - 27الحسن عادل محمد وشريكه الحسين عادل محمد شركة سبق قيدها برقم  402375قيدت فى
 2015-08-20برقم ايداع  11086وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  /انتاج وتسويق السوفت وير دون النترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية
والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة
 - 28هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407994قيدت فى
 2016-05-24برقم ايداع  10403وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح بيع جميع انواع
الملبس الداخلية والجوارب بالجملة والقطاعى
 - 29شركة احمد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  399558قيدت فى  2014-09-08برقم ايداع
 10831وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /الستيراد والتصدير  -الغاء نشاط
مركز لعداد وتنمية وتدريب المواد البشرية  -نشاط الشركة ليصبح  /تجارة وتوزيع الدوات والجهزة الكهربائية
واللكترونية والتوكيلت التجارية.
 - 33تامر محمد صفوت محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  405258قيدت فى  2016-01-21برقم
ايداع  1274وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة الى غرض الشركة  /اعمال تصميم
وانتاج البرامج والتطبيقات انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج
المحتوى اللكترونى بصورة مختلفة من صوت وبيانات ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية
واعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها وانتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها بموافقة امنية رقم  935لسنة 2021
 - 34حازم ومحمود محمد محمود ابراهيم وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم  258213قيدت فى
 1989-08-19برقم ايداع  10198وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /
المقاولت والمستلزمات الطبيه والتصنيع لدى الغير
 - 35احمد رفعت عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  402897قيدت فى  2015-09-29برقم ايداع
 12945وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /الستيراد
والتصدير ( فيماعدا الفقرة  36من المجموعه  6والمجموعه  ) 19وتوريد المبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية
والمنتجات الزراعية والمأكولت والملبس الجاهزة ( فيماعدا الزى العسكرى ) والكسسوارات والجهزة الطبية
والمطهرات ومستحضرات التجميل والكواشف المعملية ومستلزمات المعامل والمستشفيات والمكملت الغذائية
والغذية  .تجميع وتصنيع لدى الغير المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل وادارة وتشغيل السيارات اقامة
وتشغيل مصنع لصناعه الملبس الطبية والكمامات غطاء الرأس وغطاء القدم وتصنيع اللصق الطبى من قطن او
حرير وصناعه الشرطه النسيجية والستيك من النسيج
 - 36مصطفى كاشف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  405491قيدت فى  2016-02-02برقم ايداع
 2010وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /القيام باعمال
المقاولت فى مجال العمال الكهربائية والميكانيكية وانظمة التحكم والتصدير والتوريدات العمومية ( فيماعدا
مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ) فى مجال مستلزمات العمال الكهربائية
وانظمة التحكم
 - 37ابراهيم وليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  301512قيدت فى  1997-01-14برقم ايداع 951
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /التصدير والتوكيلت
التجارية وتجارة اللت الزراعية
 - 38اسعد عبد ا بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  393850قيدت فى  2011-10-18برقم ايداع
 14582وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التنقيب والتعدين واستخلص
واستخراج المعادن الثمينة الذهب وبيع وشراء وتجارة السبائك الذهبية
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 - 39محمد شعبان احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  395548قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع
 7662وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /التوكيلت التجارية وتجارة
العلف والدوية البيطرية وتصنيعها لدى الغير والنتاج الحيواني والمشروع السمكي
 - 40حمدى رمضان محمد راضى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  429283قيدت فى  2020-02-23برقم
ايداع  2921وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد ( الطارات الكاوتش
) السيارات والمعدات الثقيلة واللت الزراعية وقطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة واللت الزراعية وتوريد
الدوات الصحية والجهزة وعدد ومستلزمات السباكة ومستلزمات البوفيه وتوريد المصنوعات الخشبية وتوريد
العدد والمهمات الثقيلة وتوريد السيارات والمعدات الثقيلة واللت الزراعية والجرارات الزراعية وتوريد اجهزة
النذار والحريق وتوريد الثاث الخشبى والمعدنى وتوريد معدات وادوات النظافة بنوعية المحلى والمستورد
وتوريد جميع انواع قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية وتوريد الزى اليونيفورم ( فيماعدا الزى العسكرى ) وادوات
المطابخ والمعدات والدوات الخاصة بالفنادق والقرى السياحية وتوريد المعدات والجهزة اللزمه من اجل مكافحة
الحشرات وتوريد الفاكس وتوريد العدد واللت الخاصة بورش النجارة والحدادة والسباكة وتوريد جميع الدوات
المكتبية وتوريد المحاصيل الزراعية باختلف انواعها وتوريد الخضروات والفاكهة وتوريدات فلتر المياه وتوريد
الجهزة الكهربائية بجميع انواعها والسلك وتوريد الدوات الكهربائية بجميع انواعها وتوريد جميع انواع العدد
وملبس العمال وتوريد الوناش بكافة انواعها وتوريد معدات وشبكات الرى وتوريد جميع انواع المواتير
الكهربائية والميكانيكية
 - 41باسم خالد عبد القادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  401345قيدت فى  2015-03-10برقم ايداع
 3572وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تقديم الستشارات الهندسية
واعداد التصميمات الهندسية بكافة انواعها
 - 42شركه الحجاز للمقاولت العامه ( محسن شديد وشركاة ) شركة سبق قيدها برقم  276855قيدت فى
 1993-04-18برقم ايداع  5126وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح
 /مقاولت عامة وتصدير
 - 43محمد محمود عبدالحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  320930قيدت فى  1999-03-07برقم ايداع
 83961وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /مقاولت عامة
 - 44رضا رمزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  395618قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع 9150
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /توكيلت تجاريه وتوريدات
عموميه (فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر وتوريد العماله )
 - 45بيتر حلمى فهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  415163قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 11718وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تحميص و طحن وتعبئه وتوريد
البن
 - 46شركة محمد سليمان الجندى وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  244532قيدت فى  1987-01-08برقم
ايداع  500وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة السيارات ومركز خدمة
وصيانة السيارات
 - 47الباشا شركة سبق قيدها برقم  262107قيدت فى  1990-05-08برقم ايداع  5879وفى تاريخ
 2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /المقاولت المتكاملة ومحطات الكهرباء والطاقة الجديدة
المتحدة وتوريدات ( فيما عدا توريد العمالة والدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ) وتركيبات مقاولت
وصيانة
 - 48وحيد قدري وشريكه شركة سبق قيدها برقم  327795قيدت فى  1999-12-02برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /التخليص الجمركى فقط
 - 49ضياء وشركاه شركة سبق قيدها برقم  373144قيدت فى  2005-11-29برقم ايداع
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة غرض جديد للشركة  /التصدير

22789

 22726وفى
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 - 50عادل امين عبد السميع وشريكة شركة سبق قيدها برقم  394640قيدت فى  2012-01-31برقم ايداع
 1675وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصنيع وحقن وتخريز بلستيك
 - 51شركة بركات  BARAKATشركة سبق قيدها برقم  402227قيدت فى  2015-07-21برقم ايداع
 9850وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح  /تعديل النشاط ليصبح التجاره والتوريدات
والتوزيع للمنتجات فى مجال تجارة الجملة ونصف الجملة والقطاعى لمستلزمات الديكور والضاءة والكسسوارات
اللزمه للمنزل الحديث والموبليات والحمامات والستيراد فيما عدا الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعة 19
والتصدير والتوكيلت التجارية واستيراد وتجارة مستلزمات النتاج وإحتياجات المصانع بكافة أنواعها والتعبئه
والتغليف للمنتجات لدى الغير وتصنيع مستلزمات الثاث والديكور والحدايد لدى الغير وتشكيل المعادن لدى الغير
وتأجير وإستئجارالمحلت التجارية والمخازن والمستودعات لتخزين البضائع المسموح بها قانونا0.
 - 52ماجد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  406571قيدت فى  2016-03-20برقم ايداع 5600
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /القيام باعمال التسويق
اللكترونى والدعاية والعلن وصيانة الكمبيوتر وتركيب كاميرات المراقبة ( فيماعدا المن والحراسة والكاميرات
اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) موافقة
امنية برقم  970لسنة 2021
 - 53نهى ابراهيم وايمان شريف شركة سبق قيدها برقم  411811قيدت فى  2016-12-22برقم ايداع
 24988وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /توريد مستلزمات الطباعه ليصبح
غرض الشركة القيام باعمال المقاولت فى التشطيبات والبناء والديكور والثاث والقيام باعمال خشبية ولوحات فنية
وتحت والقيام بتوريد المواد المختلفة المستخدمة فى اعمال البناء والتشطيب وجميع انواع الورق والبلستيك ومواد
البناء والمواد المستخدمة فى التشطيبات والتوكيلت التجارية والتصدير
 - 54المهندس عادل محفوظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  282769قيدت فى  1994-05-15برقم ايداع
 6764وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجارة قطع غيار المصانع
والمحاجر والزيوت الصناعية والشحوم والستيراد بجميع انواعه فيماعدا الفقرة  36من المجموعه  6والمجموعه
 19والتوكيلت التجارية فيماعدا الكمبيوتر
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11603

 - 1هشام الديب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  323794قيدت فى  1999-06-28برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 2محمد السيد عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  342759قيدت فى  2001-11-14برقم ايداع
 20881وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3حسن عبد الفتاح عبد الحليم و شركاة شركة سبق قيدها برقم  399516قيدت فى  2014-09-01برقم
ايداع  10520وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 4جيهان صابر بدوى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  333944قيدت فى  2000-09-09برقم ايداع
 16476وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 5مصطفى محمد محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  419288قيدت فى  2018-01-23برقم ايداع
 1473وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 6شريف صبري دسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  156106قيدت فى  1973-05-17برقم ايداع
 5194وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 7هشام انور حسن رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  372445قيدت فى  2005-10-26برقم ايداع
 20702وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 8اسلم فتح ا احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  418764قيدت فى  2017-12-27برقم ايداع
 25896وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 9القاسم للتشييد والبناء ( احمد كمال قاسم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  322283قيدت فى
 1999-05-08برقم ايداع  7600وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 10شركه نسيله للستثمار السياحي شركة سبق قيدها برقم  337117قيدت فى  2001-02-19برقم ايداع
 2804وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 11اشرف مصطفى كمال وشريكته شركة سبق قيدها برقم  344060قيدت فى  2002-02-03برقم ايداع
 2027وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 12اميل خليل وهبه خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  434582قيدت فى  2022-05-16برقم ايداع
 9076وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 13ابناء محمد زكريا (محمود محمد زكريا و شركائة) شركة سبق قيدها برقم  424812قيدت فى
 2018-11-19برقم ايداع  20682وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 14حسين السيد حسين عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  341562قيدت فى  2001-09-19برقم ايداع
 16948وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 15ماجد رياض وصفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  401770قيدت فى  2015-05-10برقم ايداع
 6656وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 16شركة احمد ابراهيم محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  431042قيدت فى 2021-01-06
برقم ايداع  259وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 17محمد محمود عبدالحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  320930قيدت فى  1999-03-07برقم ايداع
 83961وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 18رضا رمزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  395618قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع 9150
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 19عز الدين شعبان ومحمود محمد شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346340قيدت فى
 2002-06-01برقم ايداع  9162وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 20محمد سالم عباس الخشاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  410152قيدت فى  2016-09-29برقم
ايداع  18994وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 21مجدى عز الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  283234قيدت فى  1994-06-21برقم ايداع
 8329وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  308898 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1997-10-30برقم ايداع  21543الى عماد فايز عطاا وشريكه
 - 2فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  316138 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1998-08-20برقم ايداع  14583الى الشركه المصريه للغازات الطبيه ابراهيم عبدالعزيز
وشركاه
 - 3فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  362622 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2004-08-31برقم ايداع  15269الى ابناء سعيد سعدان شحاته
 - 4فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  277006 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1993-05-03برقم ايداع  5764الى نبيل جرجس اسكندر وشريكته
 - 5فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  393574 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-11-09برقم ايداع  12530الى حسام ابراهيم وايمن ابراهيم وشركائهم
 - 6فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  426893 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-03-20برقم ايداع  4952الى مريم فؤاد وشريكها
 - 7فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  96079 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1957-11-28برقم ايداع  4089الى طبقا للقانون رقم  112لسنة  1985وقانون  164لسنة
2018
 - 8فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  288209 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1995-03-28برقم ايداع  4461الى شركة مصطفى محمد محمود على و شركاه
 - 9فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  342759 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-11-14برقم ايداع  20881الى محمد السيد عطا وشركاه
 - 10فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  399309 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-07-13برقم ايداع  8729الى سوسن محمد عبدالصادق وشركائها
 - 11فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  320891 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1999-03-06برقم ايداع  1868الى احمد عبدالواحد وشركاه
 - 12فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  385675 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-11-07برقم ايداع  16972الى شركة بيكرتلى للستشارات المالية عن الوراق المالية
ش.م.م
 - 13فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  427148 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-04-15برقم ايداع  6419الى حسين عبدالمنعم وشريكه
 - 14فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  333944 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-09-09برقم ايداع  16476الى جيهان صابر بدوى وشريكها
 - 15فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  404715 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-27برقم ايداع  18638الى عمر صالح فرج الشوبك وشركاه
 - 16فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  156106 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1973-05-17برقم ايداع  5194الى شريف صبري دسوقي وشركاه
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 - 17فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  353965 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2003-06-28برقم ايداع  10799الى احمد محمد احمد حامد وشركاة
 - 18فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  360200 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2004-05-17برقم ايداع  8249الى احمد حسين محمد وشريكة
 - 19فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  372445 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2005-10-26برقم ايداع  20702الى هشام انور حسن رمضان وشريكه
 - 20فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  418764 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-12-27برقم ايداع  25896الى اسلم فتح ا احمد وشريكته
 - 21فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  404405 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-10برقم ايداع  17612الى طارق طلعت محمد وشريكه
 - 22فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  434730 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-04-19برقم ايداع  1671الى محمود عبد التواب كامل و شريكه
 - 23فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  342396 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-10-29برقم ايداع  19690الى ياسر محمد محمد وشريكه حسن محمد محمد
 - 24فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  350228 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-12-04برقم ايداع  20975الى حاتم محمود عبدا وشريكته
 - 25فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  381442 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-09-19برقم ايداع  20576الى محمد حسين وشركاه
 - 26فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  393882 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-24برقم ايداع  14877الى نادية فتحى احمد وشريكها
 - 27فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  431068 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-01-11برقم ايداع  359الى اسامة حامد عبدالسلم وشركاه
 - 28فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  264394 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1990-11-07برقم ايداع  13427الى وفيق نصر غبر وشريكته
 - 29فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  344060 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-02-03برقم ايداع  2027الى اشرف مصطفى كمال وشريكته
 - 30فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  171180 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1975-07-02برقم ايداع  8892الى ساوكو لمقاومة الفات ( كلير فرنسيس وشركاها )
 - 31فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  279901 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1993-11-22برقم ايداع  15485الى عبدالرحمن اسماعيل شافعى وشريكته
 - 32فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  348749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-09-21برقم ايداع  16450الى حسن سمير محمد وشركاؤه
 - 33فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  385728 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-11-15برقم ايداع  17483الى اى .دى .سي .للساسات ( خالد هشام محمود لطفى
وشركاه )
 - 34فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  398856 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-04-28برقم ايداع  5267الى ايهاب سالم وشريكه
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 - 35فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  242715 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1986-09-29برقم ايداع  12573الى عصمت حمدى لطفى وشركاه
 - 36فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  330137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-03-25برقم ايداع  5240الى محمد عبدالستار محمد وشريكه
 - 37فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  434718 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  12625الى محمود السعيد السيد محمد ياسين وشركاه
 - 38فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  287445 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1995-02-07برقم ايداع  2096الى اسامة عبدالرحمن زيان وشريكه
 - 39فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  388443 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-04-30برقم ايداع  7317الى حسانين احمد حسانين وشريكه
 - 40فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  381879 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-10-10برقم ايداع  21959الى خالد زكى علم دياب وشركاه
 - 41فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  317089 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1998-09-30برقم ايداع  17314الى ريمون سعد تامر جبرائيل وشركاة
 - 42فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  401770 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-05-10برقم ايداع  6656الى ماجد رياض وصفى وشريكته
 - 43فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  149420 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1972-01-22برقم ايداع  711الى شركة الشمس الجديدة جورج فوزى وشركاه
 - 44فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  285865 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1994-11-15برقم ايداع  17050الى شركة صالح عبدا معلى وشركاه
 - 45فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  427206 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-04-21برقم ايداع  6682الى شركة الطيب للتجارة احمد رضا احمد وشريكه ( تايو )
 - 46فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  430041 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-10برقم ايداع  9458الى بلنك القابضة للستثمارات المالية BLNK
 HOLDINGش.م.م
 - 47فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  431366 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-14برقم ايداع  2236الى شركة طارق المير وشريكته
 - 48فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  276855 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1993-04-18برقم ايداع  5126الى شركه الحجاز للمقاولت العامه ( محسن شديد وشركاة )
 - 49فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  320429 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1999-02-18برقم ايداع  2602الى محمدعبدالفتاح سيد وشريكه ( منع التعامل على صفحة
القيد )
 - 50فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  320930 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1999-03-07برقم ايداع  83961الى محمد محمود عبدالحليم وشريكه
 - 51فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  395618 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-06-24برقم ايداع  9150الى رضا رمزى وشركاه
 - 52فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  426580 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-02-19برقم ايداع  3283الى ايمن عبدالصمد عبدربه وشركاه
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 - 53فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  262107 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1990-05-08برقم ايداع  5879الى الباشا
 - 54فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  346340 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-06-01برقم ايداع  9162الى عز الدين شعبان ومحمود محمد شعبان وشركاه
 - 55فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  411811 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-12-22برقم ايداع  24988الى نهى ابراهيم وايمان شريف
 - 56فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  209942 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1981-03-22برقم ايداع  4794الى مينا ثروت نظيم وشريكه
 - 57فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  283234 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1994-06-21برقم ايداع  8329الى مجدى عز الدين وشريكته
 - 58فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  352443 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2003-04-07برقم ايداع  85797الى محمد سيد بدوى وشريكه
 - 59فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  399735 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-10-13برقم ايداع  1216الى محمود على محمد حسن وشريكه
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الشخاص
 - 1محمد بهاء يحيى محمد الشافعى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80058وتم ايداعه بتاريخ
 1952-05-17برقم ايداع  2266تم التأشير فى تاريخ  1952-05-17بــ  :تنفيذي اعتبار من  3اكتوبر
2021
 - 2طارق السيد هاشم فايد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80058وتم ايداعه بتاريخ
 1952-05-17برقم ايداع  2266تم التأشير فى تاريخ  1952-05-17بــ  :تفويض السيد  /رئيس مجلس
الدارة والرئيس التنفيذى فى الموافقة و التوقيع نيابة عن البنك على كافة العقود و التفاقات والقرارات
والمستندات اللزمة لما يلي  :القتراض باسم البنك من المؤسسات والصناديق والبنوك المصريه الجنبيه لتحقيق
اغراض البنك تقرير وترتيب اي رهون او ضمانات عينيه او شخصيه ضمانا لمديونين علي البنك ويكون لسيادته
تفويض الغير في كل او بعض الصلحيات
 - 3حازم حسين رشاد حجازى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80058وتم ايداعه بتاريخ
 1952-05-17برقم ايداع  2266تم التأشير فى تاريخ  1952-05-17بــ  :قبول استقالته اعتبارا من 30
سبتمبر 2021
 - 4هدى سيد محمد ابوالمجد شريك متضامن المقيد برقم قيد  180146وتم ايداعه بتاريخ
 1977-01-04برقم ايداع  277تم التأشير فى تاريخ  1979-07-19بــ  :خرجت من الشركة
 - 5الهام السيد محروس اللواتى شريك متضامن المقيد برقم قيد  180146وتم ايداعه بتاريخ
 1977-01-04برقم ايداع  277تم التأشير فى تاريخ  1979-07-19بــ :
 - 6زهير السيدمحمد ابو المجد شريك متضامن المقيد برقم قيد  180146وتم ايداعه بتاريخ
 1977-01-04برقم ايداع  277تم التأشير فى تاريخ  1979-07-19بــ  :له حق الدارة والتوقيع منفردا
 - 7مجدى السيد ابوالمجد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  180146وتم ايداعه بتاريخ
 1977-01-04برقم ايداع  277تم التأشير فى تاريخ  1979-07-19بــ  :خرج من الشركة
 - 8مديحة عبدالعزيز السيد عثمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  206618وتم ايداعه بتاريخ
 1980-10-09برقم ايداع  14982تم التأشير فى تاريخ  1981-12-02بــ  :خرجت للوفاة
 - 9حازم محمد امين محمد سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  225949وتم ايداعه بتاريخ
 1983-05-23برقم ايداع  10339تم التأشير فى تاريخ  1983-05-23بــ  :مدير الشئون المالية وعضو
بمجلس الدارة بشركة بدر الدين للبترول
 - 10خالد محمود محمد منصور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  225949وتم ايداعه
بتاريخ  1983-05-23برقم ايداع  10339تم التأشير فى تاريخ  1983-05-23بــ :
 - 11رشا عبد المحسن مجاهد خروج المقيد برقم قيد  243879وتم ايداعه بتاريخ  1986-12-03برقم
ايداع  16852تم التأشير فى تاريخ  1986-12-03بــ  :خرجت واستلمت كافه مستحاقاتها
 - 12صفا قلدس ناروز قلدس شريك متضامن المقيد برقم قيد  243879وتم ايداعه بتاريخ
 1986-12-03برقم ايداع  16852تم التأشير فى تاريخ  1986-12-03بــ :
 - 13كريم فوزي صادق مقار شريك متضامن المقيد برقم قيد  243879وتم ايداعه بتاريخ
 1986-12-03برقم ايداع  16852تم التأشير فى تاريخ  1986-12-03بــ :
 - 14نعيمه صادق مقار خروج المقيد برقم قيد  243879وتم ايداعه بتاريخ  1986-12-03برقم ايداع
 16852تم التأشير فى تاريخ  1986-12-03بــ  :خرجت للوفاه
 - 15خالد زكريا حنفى السحار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  243979وتم ايداعه
بتاريخ  1986-12-09برقم ايداع  17195تم التأشير فى تاريخ  1986-12-09بــ  :اضافه سلطات
توقيع للسيد /خالد زكريا حنفى السحار رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب علي عقود شراء وبيع اصول
ومنقولت وسيارات الشركه بكافه انواعها واتخاذ كافه الجراءات القانونيه امام جميع ادارات المرور والسجل
التجاري وكذلك له الحق بتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر مع بقاء حق التوقيع الوراد بالسجل التجاري كما هو
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 - 16لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  251629وتم ايداعه
بتاريخ  1988-04-20برقم ايداع  6096تم التأشير فى تاريخ  1988-04-20بــ  :اعتماد المفوضين
بالتوقيع علي حسابات الشركه لدي البنوك المختلفه كالتالى  :اول  /توقيع منفردا  -1-السيد  /فوزى محمد
عبدالمحسن الخرافى  -2-السيد  /لؤى جاسم محمد عبدالمحسن الخرافى  -ثانيا  /توقيع مزدوج وذلك لى من
السادة المذكورين بالمجموعة الولى مع اى من السادة المذكورين بالمجموعة الثانيه المجموعة الولى  -1-السيد
المحاسب /طارق يسري حافظ  -2-السيد المهندس  /محمد احمد محمد عبدالمنعم نصر  -3-السيد المحاسب /
عادل عبدالحميد ابو الريش  -4السيد المحاسب  /ابراهيم عبدالفتاح يونس المجموعة الثانية  -1 /السيد المحاسب /
صابر حسين السيد عبد الرحمن  -2السيد المحاسب  /مجدي انور عبد الفتاح جوهر  -3السيد المحاسب  /احمد
هاني ا ديتا فضل اللهى  -4السيد المحاسب  /شريف محمد عبد الفتاح ابو العل  -5السيد المحاسب  /وليد محمد
ايهاب الدين مصطفي
 - 17حازم محمد محمود ابراهيم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  258213وتم ايداعه بتاريخ
 1989-08-19برقم ايداع  10198تم التأشير فى تاريخ  1989-08-19بــ  :حق الدارة والتوقيع يكون
للشريكين السيد  /حازم محمد محمود ابراهيم والسيد  /محمود محمد محمود ابراهيم مجتمعين او منفردين ولكل
منهما كافة الصلحيات لدارة غرض الشركة ونشاط الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية وغيرها حق
توقيع العقود والتفاقات سواء كانت محلية او خارجية وكل ما يتعلق بشئون الشركة وفتح الحسابات بالبنوك
والمصارف والهيئات المالية والقتراض باسم الشركةواليداع والسحب منها وتظهير الشيكات الواردة باسم الشركة
بشئون الشركة وفتح الحسابات بالبنوك والمصارف والهيئات المالية والقتراض باسم الشركةواليداع والسحب
منها وتظهير الشيكات الواردة باسم الشركة وصرف قيمتها ولهم حق البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقولت
والسيارات بكافة انواعها و نقل ملكيتها وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتعامل امام ادارات المرور ولهما حق
التوقيع على عقود التاسيس والتعديل ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وحق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر
 - 94احمد فؤاد احمد رضوان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  287674وتم ايداعه بتاريخ
 1995-02-22برقم ايداع  2792تم التأشير فى تاريخ  2002-10-29بــ  :خرج للوفاة
 - 95احمد عبد العزيز عبد الباقى العقدة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  287674وتم ايداعه بتاريخ
 1995-02-22برقم ايداع  2792تم التأشير فى تاريخ  2002-10-29بــ :
 - 18سامى حسن صادق احمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  260993وتم ايداعه
بتاريخ  1990-02-10برقم ايداع  2125تم التأشير فى تاريخ  1990-02-10بــ  :تحديد اختصاصات
مجلس الدارة علي النحو التالي  :يكون للسيد  /سامي حسن صادق رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
والسيد  /سعيد حسن صادق عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين او منفردين الحق في تمثيل الشركة امام كافة
الجهات الحكومية والغير الحكومية والتوقيع علي الشيكات والسحب من البنوك وفتح الحسابات وكافة العمال
المصرفية والقتراض والتوقيع علي عقود الرهن التجاري والعقاري ووزارة السياحة والسجل التجاري والهيئة
العامة للستثمار وكفاله الغير وله حق توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر ويكون لكلمن السيد  /محمد حسن
صادق عضو مجلس الداره المنتدب والسيد  /اكرم سمير حسن صادق عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد /
احمد سامي حسن صادق عضو مجلس الدارة المنتدب لي اثنين مجتمعين الحق في والتوقيع عن الشركة
والتوقيع علي الشيكات والسحب من البنوك وكافة العمال المصرفية والقتراض والرهن كذلك امام التامينات
الجتماعيه والدارة العامة للمرور ووزارة السياحة اما في حاله بيع الصول الثابته او المنقوله يكون بقرار
الجمعيه العامه العادية
 - 19اكرم سمير حسن صادق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  260993وتم ايداعه بتاريخ
 1990-02-10برقم ايداع  2125تم التأشير فى تاريخ  1990-02-10بــ  :منتدب
 - 20نبيه حسن صادق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  260993وتم ايداعه بتاريخ 1990-02-10
برقم ايداع  2125تم التأشير فى تاريخ  1990-02-10بــ :
 - 21محمد حسن صادق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  260993وتم ايداعه بتاريخ
 1990-02-10برقم ايداع  2125تم التأشير فى تاريخ  1990-02-10بــ  :منتدب
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 - 22سعيد حسن صادق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  260993وتم ايداعه بتاريخ
 1990-02-10برقم ايداع  2125تم التأشير فى تاريخ  1990-02-10بــ  :منتدب
 - 23محمد مسعد احمد عوف حماده مدير و شريك المقيد برقم قيد  264857وتم ايداعه بتاريخ
 1990-12-10برقم ايداع  14989تم التأشير فى تاريخ  1990-12-10بــ  :اضافة اختصاصات الى
الشركاء كالتالى  :يكون من حق الطرف الول السيد  /محمد مسعد احمد عوف حماده (منفردا) او يحق لكل من
الطرف الثانى  /محمد محمد مسعد عوف حماده والطرف الثالث  /احمد محمد مسعد عوف حماده والطرف الرابع
السيد  /ايمن محمد مسعد عوف حماده او لى اثنين مجتمعين فيهما على القل ( الحق فى التعامل مع جميع
المحاكم ورفع القضايا امام جميع المحاكم ويحق لهم الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن بالتزوير فى جميع
القضايا التى تخص الشركة وباسم الشركة
 - 24نجيب محفوظ ماهرابادير يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  268458وتم ايداعه بتاريخ
 1991-08-28برقم ايداع  11357تم التأشير فى تاريخ  1991-08-28بــ  :الموافقة على تجديد الساده
اعضاء مجلس الدارة لمده ثلث سنوات
 - 25شريف ابراهيم محمد المعلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  271764وتم ايداعه بتاريخ
 1992-04-07برقم ايداع  4846تم التأشير فى تاريخ  1992-04-07بــ  :التجديد لعضاء مجلس الدارة
لمدة ثلث سنوات اخرى من  2022/1/1وحتى 2024/12/31
 - 26شريف مصطفى الجبلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن شركة
بولى سيرف للسمدة والكيماويات
 - 27نافع فهمي فهمي عبدالمجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ  :منتدب
 - 28مصطفي شريف مصطفي الجبلي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ  :منتدب  -الرئيس التنفيذى ممثل
عن شركة بولى سيرف للسمدة والكيماويات
 - 29احمد شوقى محمد السيد منتصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ  :ممثل عن شركة بولى سيرف
للسمدة والكيماويات
 - 30عادل محمد المهدى عبداللة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ  :ممثل عن شركة بولى سيرف
للسمدة والكيماويات
 - 31احمد صلح احمد محمود ابودنقل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ  :ممثل عن شركة بولى سيرف
للسمدة والكيماويات
 - 32محمد محمد محمد على عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ  :ممثل عن شركة بولى سيرف
للسمده و الكيماويات
 - 33نبيل عبد العزيز خليل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  101622وتم ايداعه بتاريخ
 1959-08-04برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  1992-04-26بــ :
 - 34محمد السيد محمد سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه بتاريخ
 1992-08-22برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
 - 35احمد حسن حسن القل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه بتاريخ
 1992-08-22برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
 - 36محمد حسن حسن القل عضو منتدب المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه بتاريخ 1992-08-22
برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
 - 37شريف سمير محمود سامى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه بتاريخ
 1992-08-22برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
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 - 38محمد امين الحسينى سيد النواوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه بتاريخ
 1992-08-22برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
 - 39مروه مصطفي كامل محمد العزب العيوطي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه
بتاريخ  1992-08-22برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
 - 40نرمين حمدى بدوي الطاهرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه بتاريخ
 1992-08-22برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
 - 41حسن حسن حسن القل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  273431وتم ايداعه بتاريخ
 1992-08-22برقم ايداع  10542تم التأشير فى تاريخ  1992-08-22بــ :
 - 42محمد السيد محمد السيد المليجى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  289210وتم
ايداعه بتاريخ  1995-05-27برقم ايداع  77503تم التأشير فى تاريخ  1995-05-27بــ  :تكليف السيد
المهندس  /محمد السيد محمد السيد المليجى للقيام باعمال وظيفة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
 - 162محمد عادل عطيه السيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  386957وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-16برقم ايداع  9028تم التأشير فى تاريخ  2011-04-07بــ  :غير تنفيذى
 - 163حسن احمد سعيد عبدا مدير فرع المقيد برقم قيد  393194وتم ايداعه بتاريخ 2011-06-21
برقم ايداع  8998تم التأشير فى تاريخ  2011-06-21بــ  :تعديل مدير الفرع الكائن  148ش مصر
والسودان حدائق القبة للسيد  /حسن احمد سعيد عبدا
 - 164على محمد على محمد صالح مدير عام المقيد برقم قيد  394441وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  541تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :مدير عام العمليات ندبا ( غير
متفرغ )
 - 43ابراهيم وليم خله طناس مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  301512وتم ايداعه بتاريخ
 1997-01-14برقم ايداع  951تم التأشير فى تاريخ  1997-01-25بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح
للسيد  /ابراهيم وليم خله حق الشراء والبيع والتنازل للنفس او للغير لكافة اصول وممتلكات الشركة والتوقيع على
عقود البيع وعقود واقرارات التنازل منفردا وتمثيل الشركة امام جميع الجهات والمصالح والهيئات الحكومية
والغير حكومية وجهاز مدينة العبور وادارة الحماية الوطنية والطب الوقائى وله حق توكيل الغير فى كل او بعض
ما ذكر
 - 44احمد محمد مصطفى سليمان القدرى عضو منتدب المقيد برقم قيد  139843وتم ايداعه بتاريخ
 1969-12-21برقم ايداع  5440تم التأشير فى تاريخ  1997-06-16بــ  :والرئيس التنفيذى ممثل عن
شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  -استقالة شركة اسباير كابيتال القابضة للستثمارات المالية Aspire
( capital holding for financial investmentsبايونيرز القابضة للستثمارات المالية ش.م.م سابقا )
من عضويتها في مجلس الدارة.
 - 45راندا محمد الطيب محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  139843وتم ايداعه بتاريخ
 1969-12-21برقم ايداع  5440تم التأشير فى تاريخ  1997-06-16بــ  :ممثل عن شركة بايونيرز
بروبرتيز للتنمية العمرانية  -غير تنفيذى
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 - 46ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  139843وتم ايداعه بتاريخ
 1969-12-21برقم ايداع  5440تم التأشير فى تاريخ  1997-06-16بــ  :مع بقاء كافة صلحيات التوقيع
عن الشركة الممنوحة للسيد الستاذ  /ياسر محمد زكى ابراهيم والسيد الستاذ  /احمد محمد مصطفي سليمان
القدرى كما هى .صلحيات التوقيع للبنوك للشركة على النحو التالى  :الفئة (أ)  -1السيد الستاذ  /ياسر محمد
زكي ابراهيم رئيس مجلس الدارة – غير تنفيذى-2 .السيد الستاذ  /أحمد محمد مصطفي سليمان القدرى الرئيس
التنفيذى و العضو المنتدب ممثل عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – تنفيذي -3 .السيد الستاذ /
أحمد مجاهد ذكي محمد مجاهد عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية والدارية ممثل عن شركة بايونيرز
بروبرتيز للتنمية العمرانية – تنفيذي -4 .السيد الستاذ  /عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين عضو مجلس
الدارة المشرف على قطاع متابعة العمال ممثل عن شركة سمو للستشارات – تنفيذي .الفئة(ب) -1السيد
المهندس  /محمد عزت عبد الغفارعقيل مدير الدارة الفنية -2السيدا لستاذ  /وائل يوسف احمد يوسف عامر
رئيس القطاع المالى -3السيد الستاذ  /محمد احمد عمر ابراهيم الحلو مدير ادارة الحسابات العامة الفئة (ج)
-1السيد الستاذ  /احمد سمير السيد حلمي اسماعيل مدير ادارة حسابات العملء  -2السيد الستاذ  /وليد حلمي
محمد عبد الغني محاسب بالدارة المالية توقيع الفئة ( أ ) اكثر من  50,000,000جنية مصري (خمسون مليون
جنية مصرى) ( أ )  ( +أ ) ( +ب )  (+ب ) .توقيع الفئة ( أ ) مع الفئة ( أ ) مع الفئة ( ب ) فى حدود مبلغ
 50,000,000جنية مصرى ( خمسون مليون جنية مصرى) .توقيع الفئة ( أ ) مع الفئة ( ب ) فى حدود مبلغ
 25,000,000جنية مصرى ( خمسة وعشرين مليون جنية مصرى) .توقيع الفئة ( أ +ب ) أو الفئة ( أ+ج )
فى حدود مبلغ  1,000,000جنية مصرى ( مليون جنية مصرى ) .توقيع الفئة ( أ +ب ) أو الفئة ( أ +ج ) فى
حدود مبلغ  500,000جنية مصرى ( خمسة مائة الف جنية مصرى ).
 - 47احمد مجاهد ذكى محمد مجاهد عضو منتدب المقيد برقم قيد  139843وتم ايداعه بتاريخ
 1969-12-21برقم ايداع  5440تم التأشير فى تاريخ  1997-06-16بــ  :للشئون المالية والدارية ممثل
عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  -تنفيذى
 - 48هيثم خالد احمد بهلول محمد النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  139843وتم ايداعه
بتاريخ  1969-12-21برقم ايداع  5440تم التأشير فى تاريخ  1997-06-16بــ  :ممثل عن شركة
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  -غير تنفيذى
 - 49شهد اسامة محمد ابراهيم عوض نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 108638
وتم ايداعه بتاريخ  1961-10-29برقم ايداع  13093تم التأشير فى تاريخ  1997-11-20بــ :
 - 50سحر على محى الدين عبدالحميد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108638وتم ايداعه بتاريخ
 1961-10-29برقم ايداع  13093تم التأشير فى تاريخ  1997-11-20بــ :
 - 51حاتم شريف حلمي العزاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  218757وتم ايداعه بتاريخ
 1982-05-12برقم ايداع  8627تم التأشير فى تاريخ  1997-12-27بــ :
 - 52توفيق صلح الدين احمد دياب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  218757وتم ايداعه بتاريخ
 1982-05-12برقم ايداع  8627تم التأشير فى تاريخ  1997-12-27بــ :
 - 53شهيره صلح الدين احمد دياب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  218757وتم ايداعه بتاريخ
 1982-05-12برقم ايداع  8627تم التأشير فى تاريخ  1997-12-27بــ :
 - 54شريف محمد حلمى السيد العزاوى رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  218757وتم
ايداعه بتاريخ  1982-05-12برقم ايداع  8627تم التأشير فى تاريخ  1997-12-27بــ :
 - 55محمد علء كامل توفيق دياب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  218757وتم ايداعه بتاريخ
 1982-05-12برقم ايداع  8627تم التأشير فى تاريخ  1997-12-27بــ  :منتدب
 - 56حسام فوزى محمد عبدالمحسن الخرافى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  314340وتم ايداعه
بتاريخ  1998-06-09برقم ايداع  9898تم التأشير فى تاريخ  1998-06-09بــ  :ممثل عن شركة محمد
عبدالمحسن الخرافى القابضة  -الموافقة على ابرام عقود المعاوضة للسيد  /رئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس
الدارة مع الشركات الشقيقة والتابعة وتفويض السيد  /رئيس مجلس الدارة فى التوقيع على عقود المعاوضة
 - 57مها عبدالمؤمن محمد بسيونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  314340وتم ايداعه بتاريخ
 1998-06-09برقم ايداع  9898تم التأشير فى تاريخ  1998-06-09بــ  :مستقل
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 - 58رياض محمد سليمان قضاه عضو منتدب المقيد برقم قيد  314340وتم ايداعه بتاريخ
 1998-06-09برقم ايداع  9898تم التأشير فى تاريخ  1998-06-09بــ  :ممثل عن شركة محمد
عبدالمحسن الخرافى القابضة
 - 59ايمن محمد محمود عفيفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  314340وتم ايداعه بتاريخ
 1998-06-09برقم ايداع  9898تم التأشير فى تاريخ  1998-06-09بــ  :مستقل
 - 60محمد احمد محمد عبد المنعم نصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  314340وتم ايداعه بتاريخ
 1998-06-09برقم ايداع  9898تم التأشير فى تاريخ  1998-06-09بــ  :ممثل عن شركة محمد
عبدالمحسن الخرافى القابضة
 - 61حامد عبدالسلم حسانين سيف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  28274وتم ايداعه
بتاريخ  1938-12-29برقم ايداع  3489تم التأشير فى تاريخ  1998-06-22بــ  :تفويض السلدة التى
اسمائهم فى التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ومقبولة الدفع والمصرفية وفتح العتمادات المستندية
وطلب اصدار خطابات الضمان وتسييلها واجراء التحويلت بين البنوك وطلب شهادات بيان ارصدة الشركة لدى
البنوك التى تتعامل معها وفقا لما يلى  -1-السيد المهندس  /حامد عبدالسلم حسانين سيف  ,رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب ( توقيع اول ) بدون حد اقصى  -2-السيد المحاسب  /نبيل محمد عزب  ,العضو المنتدب للشئون
المالية والدارية ( توقيع اول ) بدون حد اقصى وعلى ان يكون ( توقيع ثان ) بعد توقيع السيد المهندس  /رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب  -3-السيد المحاسب  /حسن حامد ابراهيم ابراهيم  ,رئيس قطاع الشئون المالية (
توقيع اول ) فى حدود ( مائتى وخمسون الف جنية ) وعلى ان يكون ( توقيع ثان ) بعد توقيع اى من السيد
المهندس  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب او السيد المحاسب  /العضو المنتدب للشئون المالية والدارية
فيما يزيد عن ( مائتى وخمسون الف جنية )  -4-المحاسب  /ماجدة عبدالكريم نصير  -مدير عام المراجعة
والرقابة الداخلية ( توقيع ثان ) فى حدود ( مائتى وخمسون الف جنية )  -5-المحاسب  /محمود عبدالوهاب عبد
الحليم حجازى  ,مدير عام المشتريات المحلية والخارجية ( توقيع ثان ) فى حدود ( مائتى وخمسون الف جنية )
السيد المحاسب  /احمد ابو القاسم احمد محمد مدير عام شئون مالية المساهمين والسهم توقيع ثان فى حدود (
مائتى وخمسون الف جنية )--على ان يكون توقيع الرابع والخامس والسادس( توقيع ثان ) فيما يزيد عن مائتى
وخمسون الف جنيه بعد توقيع اى من  ,السيد المهندس  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ,السيد المحاسب
 /العضو المنتدب للشئون المالية والدارية  ,السيد المحاسب  /رئيس قطاع الشئون المالية  --الثالث والرابع
والخامس ( توقيع ثان ) فيما يزيد عن ( مائتى وخمسون الف جنية ) بعد توقيع اى من  ,السيد المهندس  /رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب  ,السيد المحاسب  /العضو المنتدب للشئون المالية والدارية
 - 62حازم سيد بحر نصر محمود عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  215119وتم ايداعه
بتاريخ  1981-12-02برقم ايداع  24229تم التأشير فى تاريخ  1998-09-10بــ :
 - 63بريت اريك فيكتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  215119وتم ايداعه بتاريخ
 1981-12-02برقم ايداع  24229تم التأشير فى تاريخ  1998-09-10بــ  :بصفتة ممثل لشركة
ابركرومبى اندكت مصر لدارة الفنادق والمنتجات السياحية
 - 64خالد نبيل علي حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  215119وتم ايداعه بتاريخ
 1981-12-02برقم ايداع  24229تم التأشير فى تاريخ  1998-09-10بــ  :من ذوى الخبرة  -قبول
استقالته
 - 65جيوفرى ج و كنت رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  215119وتم ايداعه بتاريخ
 1981-12-02برقم ايداع  24229تم التأشير فى تاريخ  1998-09-10بــ :
 - 66داليا السيد محمد خاطر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  215119وتم ايداعه بتاريخ
 1981-12-02برقم ايداع  24229تم التأشير فى تاريخ  1998-09-10بــ :
 - 67عمرو محمد بدر عبدالباسط عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  215119وتم ايداعه بتاريخ
 1981-12-02برقم ايداع  24229تم التأشير فى تاريخ  1998-09-10بــ  :منتدب
 - 68مصطفى محسب احمد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  319093وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-15برقم ايداع  23045تم التأشير فى تاريخ  1998-12-15بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 69محمد محسب احمد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  319093وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-15برقم ايداع  23045تم التأشير فى تاريخ  1998-12-15بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
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 - 70علء صلح على احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  319093وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-15برقم ايداع  23045تم التأشير فى تاريخ  1998-12-15بــ :
 - 71محمد صلح على احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  319093وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-15برقم ايداع  23045تم التأشير فى تاريخ  1998-12-15بــ :
 - 72محمود علي احمد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  319093وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-15برقم ايداع  23045تم التأشير فى تاريخ  1998-12-15بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 73صلح على احمد محمدين مدير و شريك المقيد برقم قيد  319093وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-15برقم ايداع  23045تم التأشير فى تاريخ  1998-12-15بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح  /ادارة الشركة والتوقيع عنها موكلة لكافة الشركاء مجتمعين او منفردين و لهما كافة السلطات
والصلحيات لتحقيق غرض الشركة ولهما ايضا حق القتراض والرهن وتوكيل الغير عن الشركة وباسمها
 - 74اسامه محمد السيد ابراهيم رزق مدير و شريك المقيد برقم قيد  320524وتم ايداعه بتاريخ
 1999-02-21برقم ايداع  2852تم التأشير فى تاريخ  1999-02-21بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح  /للطرف الول السيد  /اسامة محمد السيد منفردا وله كافة السلطات فى تحقيق غرض الشركة بشرط ان
تكون كافة التعاملت التى تصدر منه باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق الرهن والقتراض من البنوك وله
حق بيع الصول الثابتة والمنقولة
 - 75احمد عبد العزيز ابراهيم تاج الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94463وتم ايداعه بتاريخ
 1957-03-20برقم ايداع  1405تم التأشير فى تاريخ  1999-05-30بــ  :ممثل عن شركة كليوج بدل من
السيد  /محمد منصور خليل عبيد
 - 76لمياء مدحت عبدالعزيز فخر نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  94463وتم
ايداعه بتاريخ  1957-03-20برقم ايداع  1405تم التأشير فى تاريخ  1999-05-30بــ  :قبول استقالتها
 - 77جهاد عماد التنير نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  94463وتم ايداعه بتاريخ
 1957-03-20برقم ايداع  1405تم التأشير فى تاريخ  1999-05-30بــ  :ممثل عن شركة كليوج بدل من
السيدة  /لمياء مدحت عبد العزيز فخر
 - 78محمد منصور خليل عبيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94463وتم ايداعه بتاريخ
 1957-03-20برقم ايداع  1405تم التأشير فى تاريخ  1999-05-30بــ  :قبول استقالته
 - 79داليا عبد المنعم محمد صالح شريك متضامن المقيد برقم قيد  323794وتم ايداعه بتاريخ
 1999-06-28برقم ايداع  11603تم التأشير فى تاريخ  1999-06-28بــ  :تم تعديل صفتها من شريكه
موصيه الي شريكه متضامنه
 - 165سمير محمد محى الدين محمد رسلن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 394441
وتم ايداعه بتاريخ  2012-01-10برقم ايداع  541تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  ( :غير متفرغ
)
 - 166عبدالحميد حسين محمد جويلى تحميل المقيد برقم قيد  394441وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  541تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :مساعد رئيس الشركة للستكشاف
ندبا ( غير متفرغ )
 - 80احمد هشام عبد المجيد حموده شريك متضامن المقيد برقم قيد  323794وتم ايداعه بتاريخ
 1999-06-28برقم ايداع  11603تم التأشير فى تاريخ  1999-06-28بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح /ادارة الشركه والتوقيع عنها للطرفين الول والثالث المتضامن السيد /هشام عبد المجيد حموده الديب
والسيد /احمد هشام عبد المجيد حموده مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمالوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركه
ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق القبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرم كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ما
ذكر
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 - 81محمد محمود محمد سراج مدير و شريك المقيد برقم قيد  325192وتم ايداعه بتاريخ
 1999-08-21برقم ايداع  15331تم التأشير فى تاريخ  1999-11-13بــ  :تعديل الدارة والتوقيع لتصبح
للشريك المتضامن  /محمد محمود محمد سراج منفردا وله حق القتراض والرهن والتعامل مع كافة البنوك
 - 82على يوسف على عبد الرحمن مدير و شريك المقيد برقم قيد  312917وتم ايداعه بتاريخ
 1998-04-14برقم ايداع  6051تم التأشير فى تاريخ  1999-12-04بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
للشريك المتضامن الدكتور  /على يوسف على عبدالرحمن أو الشريكة المتضامنة الدكتورة  /هبة ا على يوسف
تكون صلحيات الشريك
على عبدالرحمن منفردين  ,وتحديد صلحيات الشركاء المتضامنين كما يلى - :
المتضامن الدكتور  /على يوسف على عبدالرحمن  -أو الشريكة المتضامنة الدكتورة  /هبة ا على يوسف على
عبدالرحمن منفردين  -ولهما حق الدارة والتوقيع منفردين وتمثيل الشركة أمام جميع (الجهات الحكومية والغير
حكومية) ولهما حق التعامل مع البنوك والقتراض منها وفتح التسهيلت الئتمانية بضمان أصول الشركة ورهن
أصول الشركة ولهما حق الشراء والبيع للنفس وللغير -منفردين  -لكافة أصول الشركة والتنازل للنفس وللغير عن
كافة أصول الشركة و لهما حق البيع والتنازل واليجار وكافة التصرفات الخرى الناقلة والمقيدة للملكية للنفس
وللغير منفردين وذلك للسيارات والمعدات واللت والراضي والمصانع والعقارات (الوحدات السكنية والتجارية
والدارية والخدمية والمخازن والبدرومات والجراجات والسطح وغيرهم) ولهما حق التوقيع منفردين على جميع
عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية وعقود التمويل العقاري والتصديق والتوثيق والتسجيل والتمثيل أمام مصلحة
الشهر العقاري ومكتب المساحة وتقديم وتوقيع إقرار أول تعامل والتقديم والتوقيع على اللتماسات والقرارات
وتمتيل الشركة أمام الجهات القضائية والمحاكم ولهما الحق منفردين في القرار بالتصالح في جميع القضايا التي
ترفع من أو على الشركة ولهما الحق في التصالح في مخالفات البناء وتمثيل الشركة أمام جميع أجهزة المدن
الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة السكان والحياء كما لهما الحق منفردين في توكيل الغير في
كل أو بعض ما ذكر.
 - 83هبة ا على يوسف على عبد الرحمن شريك متضامن المقيد برقم قيد  312917وتم ايداعه بتاريخ
 1998-04-14برقم ايداع  6051تم التأشير فى تاريخ  1999-12-04بــ  :تم تعديل صفتها من شريكه
موصيه لشريكه متضامنه
 - 84يارا عفت حسن يوسف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  337117وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-19برقم ايداع  2804تم التأشير فى تاريخ  2001-02-19بــ  :حق الدارة والتوقيع  /للسيدة /
نسيلة زيدان على عطوه والسيدة  /يارا عفت حسن منفردين او مجتمعين اما فى حالة التصرف فى اصول الشركة
او اى جزء منها فل بد ان يكون التوقيع مجتمعان
 - 85كمال قاسم محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  322283وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-08برقم ايداع  7600تم التأشير فى تاريخ  2001-02-24بــ  :خرج للوفاة
 - 86طارق كمال قاسم محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  322283وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-08برقم ايداع  7600تم التأشير فى تاريخ  2001-02-24بــ  :الدارة والتوقيع للشريكين السيد
 /احمد كمال قاسم محمد والسيد طارق كمال قاسم محمد مجتمعين او منفردين
 - 87امنيه حسين السيد حسين عطيه شريك موصى المقيد برقم قيد  341562وتم ايداعه بتاريخ
 2001-09-19برقم ايداع  16948تم التأشير فى تاريخ  2001-09-19بــ  :خرجت واستلمت كافة حقوقها
 - 88ضياءالدين عبدالشافى حمدى الكاشف خروج المقيد برقم قيد  306427وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-28برقم ايداع  14699تم التأشير فى تاريخ  2002-06-17بــ  :خرج للوفاه
 - 89جويس فؤاد جورج بدره مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  346909وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  10810تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ  :الدارة والتوقيع للشريك /
جويس فؤاد جورج بدره المدير المسئول الشريك المتضامن الطرف الول وله الحق فى التصرف فى اصول
الشركة بما فيها السيارات وله الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 90يوسف يحيى محمد حسن سالم شريك موصى المقيد برقم قيد  349070وتم ايداعه بتاريخ
 2002-10-07برقم ايداع  17461تم التأشير فى تاريخ  2002-10-07بــ :
 - 91مدحت ابراهيم محمد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  287674وتم ايداعه بتاريخ
 1995-02-22برقم ايداع  2792تم التأشير فى تاريخ  2002-10-29بــ :
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 - 92عبد الفتاح عبد العزيز احمد قنديل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  287674وتم ايداعه بتاريخ
 1995-02-22برقم ايداع  2792تم التأشير فى تاريخ  2002-10-29بــ :
 - 93نبيل يوسف توفيق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  287674وتم ايداعه بتاريخ
 1995-02-22برقم ايداع  2792تم التأشير فى تاريخ  2002-10-29بــ :
 - 96وسام الدين محمد حسن سويلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  287674وتم ايداعه بتاريخ
 1995-02-22برقم ايداع  2792تم التأشير فى تاريخ  2002-10-29بــ  :اصبح حق الدارة والتوقيع للسيد
 /وسام الدين محمد حسن ( رئيس مجلس الدارة ) منفردا وله فى ذلك الحق فى التوقيع عن الشركة امام جميع
الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والفراد وله حق التوقيع امام
السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الضرائب
ومصلحة الشهر العقاري في التوقيع على عقود التعديل واي عقود اخري منفردا ويكون للسيد  /وسام الدين محمد
حسن سويلم ( رئيس مجلس الدارة ) وللسيد  /مدحت ابراهيم محمد ( عضو مجلس الدارة ) ( مجتمعين او
منفردين ) في التوقيع امام البنوك على عمليات السحب واليداع وعقد القرض والحصول على التسهيلت ويكون
للستاذ  /أحمد عبد العزيز عبد الباقي العقدة ( عضو مجلس الدارة ) اتخاذ الجراءات اللزمة للحصول على
التسهيلت من خلل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة وتفويضة في التوقيع امام البنوك وعقد
القروض والرهن وتقديم الضمانات منفردا
 - 97احمد مصطفى احمد على شريك متضامن المقيد برقم قيد  256680وتم ايداعه بتاريخ
 1989-04-11برقم ايداع  5141تم التأشير فى تاريخ  2003-01-18بــ  :خرج من الشركة واستلم كافة
حقوقة
 - 98مصطفى احمد على الخطيب شريك موصى المقيد برقم قيد  256680وتم ايداعه بتاريخ
 1989-04-11برقم ايداع  5141تم التأشير فى تاريخ  2003-01-18بــ  :تم تعديل صفته الى شريك
موصى
 - 99مصطفى محمد مصطفى احمد على مدير و شريك المقيد برقم قيد  256680وتم ايداعه بتاريخ
 1989-04-11برقم ايداع  5141تم التأشير فى تاريخ  2003-01-18بــ  :الدارة والتوقيع مختصا لكل من
السيد  /مصطفى محمد مصطفى احمد على والسيد  /محمد مصطفى احمد على مجتمعين او منفردين
 - 100مصطفى احمد على الخطيب شريك متضامن المقيد برقم قيد  256680وتم ايداعه بتاريخ
 1989-04-11برقم ايداع  5141تم التأشير فى تاريخ  2003-01-18بــ  :تعديل صفة الشريك  /مصطفى
احمد على الخطيب من شريك متضامن الى شريك موصى
 - 101مجدى موسى صدقى بشاى مدير فرع المقيد برقم قيد  352717وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-21برقم ايداع  6758تم التأشير فى تاريخ  2003-04-21بــ :
 - 102احمد جمال كيلنى محمد تحميل المقيد برقم قيد  353853وتم ايداعه بتاريخ 2003-06-21
برقم ايداع  10382تم التأشير فى تاريخ  2003-06-21بــ  :انتداب  -مع منح كل من  /محمد عبدالعاطى
السيد رئيس مجلس الدارة والسيد احمد جمال كيلنى حجاج مدير الدارة العامة للشئون المالية صلحية التوقيع
على الشيكات الخاصة بالشركة مجتمعين او منفردين
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 - 103بهجت محمد احمد محمد موسي مدير و شريك المقيد برقم قيد  359428وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-11برقم ايداع  6001تم التأشير فى تاريخ  2004-04-11بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع اتفق
الشركاء علي ان يكون حق الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين السيد /بهجت محمد احمد محمد موسي والسيد /
احمد بهجت محمد احمد محمد موسي والسيدة /نشوى بهجت محمد احمد محمد موسي (مجتمعين او منفردين ) لهم
الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي
الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكذلك لهما حق شراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في التوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .كما انه يعد الشريك الول  /بهجت
محمد أحمد محمد موسى المدير المسئول عن نشاط التخليص الجمركى بالشركة وله كافة السلطات والصلحيات
المتعلقة بأدارة ذلك النشاط وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق غرض الشركة .
 - 104احمد طلعت حسين شحاته شريك موصى المقيد برقم قيد  322183وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-04برقم ايداع  7368تم التأشير فى تاريخ  2004-08-18بــ :
 - 105سارة طلعت حسين شحاته شريك موصى المقيد برقم قيد  322183وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-04برقم ايداع  7368تم التأشير فى تاريخ  2004-08-18بــ :
 - 106محمد طلعت حسين شحاته شريك موصى المقيد برقم قيد  322183وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-04برقم ايداع  7368تم التأشير فى تاريخ  2004-08-18بــ :
 - 107سناء محمد كامل مصطفى شريك موصى المقيد برقم قيد  322183وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-04برقم ايداع  7368تم التأشير فى تاريخ  2004-08-18بــ :
 - 108مدحت عويس فودة خلف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه
بتاريخ  2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ  :نشكيل مجلس الدارة
لمدة ثلث سنوات
 - 109صلح عزت اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ :
 - 110عمرو اسماعيل مهدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ :
 - 111على عبدا سرحان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ :
 - 112احمد محمد شافعي يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ  :ممثل عن العاملين
 - 113جمال عبدالرحيم يسين قاسم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ :
 - 114على حظ فخرى علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ :
 - 115احمد عبدالمتعال محمد الخراشى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  364580وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-08برقم ايداع  21087تم التأشير فى تاريخ  2004-12-08بــ :
 - 116شريف محمد على علوى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  128806وتم
ايداعه بتاريخ  1965-06-30برقم ايداع  6749تم التأشير فى تاريخ  2006-01-01بــ  :استمرار العمل
بذات الصلحيات السابق منحها لنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السابق الى السيد  /شريف محمد على
علوى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحالى والوارده تفصيل بالسجل التجارى
 - 117كيرلس سعيد رمزى حنا شريك متضامن المقيد برقم قيد  374781وتم ايداعه بتاريخ
 2006-02-08برقم ايداع  2199تم التأشير فى تاريخ  2006-02-08بــ :
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 - 118سعيد رمزي حنا سكر مدير و شريك المقيد برقم قيد  374781وتم ايداعه بتاريخ
 2006-02-08برقم ايداع  2199تم التأشير فى تاريخ  2006-02-08بــ  :تعديل الدارة والتوقيع ليكون
لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ولهم جميعا حق ادارة الشركة والتوقيع عنها فى معاملتها مع الغير اى من
الوجهه الفنية والدارية من حق الشركاء منفردين او مجتمعين ولهم مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة امام
جميع الجهات الدارية وغيرها وخاصة امام مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وهيئه التأمينات الجتماعية
والبنوك والمصارف ولهم مجتمعين او منفردين حق القتراض من البنوك والسحب واليداع وجميع التعاملت
البنكية والمصرفية ولهم الحق فى توكيل من ينوب عنهم او يوكل عنهم مايشاءون بموجب توكيل عام رسمى
مسجل بالشهر العقارى
 - 119خميس سيد سيد صالح مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ  1935-02-07برقم
ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :اعتبارا من  2022 / 4 / 3ول يزال يعمل به حتى تاريخه
 .مديرا لفرع جمال الدين ابو المحاسن
 - 120مصطفى شحاتة عبد العظيم شعبان مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ
 1935-02-07برقم ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مديرا للفرع وذلك اعتبارا من / 2/ 7
 2022ول يزال يعمل به حتى تاريخه
 - 121محمد محمد صالح محمد صيام مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ 1935-02-07
برقم ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مديرا للفرع وذلك اعتبارا من  2022 / 4 / 3ول
يزال يعمل به حتى تاريخه
 - 122امجد محمد ابوالوفا محمد سالمان مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ 1935-02-07
برقم ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مديرا لفرع المركز الوليمبى اعتبارا من
 2022/3/13ول يزال يعمل به حتى تاريخه
 - 123ايهاب عزيز مليكه رفله مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ  1935-02-07برقم
ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مديرا لفرع مدينة بدر وذلك اعتبارا من  2020 / 9 / 1ول
يزال يعمل به حتى تاريخه
 - 124جورج سامى نجيب عريان مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ  1935-02-07برقم
ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :اعتبارا من  2022/2/7ول يزال يعمل به حتى تاريخه
 - 125فتحي سليمان فتحي السيد رصد مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ 1935-02-07
برقم ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مدير لفرع الطور وذلك اعتبارا من 2020 / 9 / 1
ول يزال يعمل به حتى تاريخه
 - 126سامح ثروت ميلد درياس مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ  1935-02-07برقم
ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مديرا للفرع وذلك اعتبارا من  2021 / 7 / 15ول يزال
يعمل به حتى تاريخه
 - 127علء سعد محمد محمد سليم مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ  1935-02-07برقم
ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مديرا للفرع وذلك اعتبارا من  2021 / 11 / 15ول يزال
يعمل به حتى تاريخه
 - 128محمد منير دسوقى اللهونى مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ 1935-02-07
برقم ايداع  1تم التأشير فى تاريخ  2006-02-15بــ  :مديرا لفرع اشمون اعتبارا من  2022/2/7ول يزال
يعمل به حتى تاريخه
 - 129منى حسين فوزى محمود مدير و شريك المقيد برقم قيد  311382وتم ايداعه بتاريخ
 1998-02-05برقم ايداع  1811تم التأشير فى تاريخ  2006-08-10بــ  :تصحيح اسم الشريكة  /منى
حسين محمود فوزى طبقا للرقم القومى
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 - 130ناصر عبدالرازق عبدالعزيز العزبى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  283220وتم ايداعه
بتاريخ  1994-06-20برقم ايداع  8288تم التأشير فى تاريخ  2006-09-21بــ  :تعديل حق الدارة
والتوقيع  /أتفق الطرفين على تعديل حق الدارة والتوقيع بإضافة حق كل شريك فى شراء السيارات وبيعها
ورهنها وترخيصها وكذلك المنقولت والعقارات وجميع ممتلكات الشركة وذلك منفردا أو مجتمعين ولهما فى ذلك
توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر  ,وكذلك من حق أى شريك القيام بأجراءات التصالح فى القضايا مع الغير
وذلك مجتمعين أو منفردين
 - 131ناني عبدالشكور ابراهيم حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  384000وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-11برقم ايداع  2281تم التأشير فى تاريخ  2007-02-11بــ  :تعديل صفة السيدة  /ناني
عبدالشكور ابراهيم حسين لتصبح عضوا غير مستقل  -غير تنفيذى
 - 132احمد محمد محمود العشري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  384000وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-11برقم ايداع  2281تم التأشير فى تاريخ  2007-02-11بــ  :قبول الستقالة
 - 133محمد خالد محمد محمد طنطاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  384000وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-11برقم ايداع  2281تم التأشير فى تاريخ  2007-02-11بــ  :غير مستقل  -غير تنفيذى
 - 134عبدالرحمن محمود احمد فرج عضو منتدب المقيد برقم قيد  384000وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-11برقم ايداع  2281تم التأشير فى تاريخ  2007-02-11بــ  :ممثل قانونى  -غير مستقل -
تنفيذى
 - 135محمود طارق محمد محمد طنطاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  384000وتم ايداعه
بتاريخ  2007-02-11برقم ايداع  2281تم التأشير فى تاريخ  2007-02-11بــ  :غير مستقل  -غير
تنفيذى
 - 136وليد حسين رجب البسطويسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  384000وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-11برقم ايداع  2281تم التأشير فى تاريخ  2007-02-11بــ  :مستقل  -غير تنفيذى
 - 137طارق محمد محمد طنطاوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  384000وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-11برقم ايداع  2281تم التأشير فى تاريخ  2007-02-11بــ  :غير مستقل  -تنفيذى  -وتظل
التوقيعات عن الشركه كما هي لكل من  -1-الدكتور  /طارق محمد محمد طنطاوى ( منفردا )  -2-المهندس /
عبدالرحمن محمود احمد فرج ( منفردا )
 - 138حسين حمدى حسين غنيمه مدير فرع المقيد برقم قيد  96029وتم ايداعه بتاريخ
 1957-10-23برقم ايداع  4017تم التأشير فى تاريخ  2007-09-18بــ  :فرع فارسكور وذلك اعتبارا
2021/1/3
 - 139محمد عبدالعظيم جمال الصراف مدير فرع المقيد برقم قيد  96029وتم ايداعه بتاريخ
 1957-10-23برقم ايداع  4017تم التأشير فى تاريخ  2007-09-18بــ  :المنصورة  -وذلك اعتبارا من
2020/10/4
 - 140سونيا جيهان على على عامر شريك متضامن المقيد برقم قيد  263956وتم ايداعه بتاريخ
 1990-10-03برقم ايداع  11708تم التأشير فى تاريخ  2007-11-15بــ  :خرجت من الشركة واستلمت
كافة حقوقها
 - 141احمد عبد الحى متولى الشنوانى شريك متضامن المقيد برقم قيد  263956وتم ايداعه بتاريخ
 1990-10-03برقم ايداع  11708تم التأشير فى تاريخ  2007-11-15بــ :
 - 142محمد عبد الباعث عبد المجيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  263956وتم ايداعه بتاريخ
 1990-10-03برقم ايداع  11708تم التأشير فى تاريخ  2007-11-15بــ :
 - 143على على السيد عامر شريك متضامن المقيد برقم قيد  263956وتم ايداعه بتاريخ
 1990-10-03برقم ايداع  11708تم التأشير فى تاريخ  2007-11-15بــ  :الدارة والتوقيع للشريكين السيد
 /على على السيد عامر والسيد  /عمر غازى سيد احمد مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض
الشركة اما فيما يخص بيع او رهن او القتراض من البنوك فلبد ان يكون التوقيع مجتمعين
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 - 144محمد الزينى صالح الحنفى صالح مدير و شريك المقيد برقم قيد  384496وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-30برقم ايداع  7006تم التأشير فى تاريخ  2008-01-03بــ  :تعديل كل من صفة الشركاء
المتضامنين محمد الزينى صالح حنفى ( اول طرف ) وسامح محمد الزينى ( طرف ثانى ) والسيد  /محمود محمد
الزينى ( طرف ثالث ) لهم حق الداره منفردين او مجتمعين ولهم حق التوقيع منفردين او مجتمعين على بيع
اصول الشركه وبيع اى ممتلكات خاصه بالشركه سواء سيارات او موتسيكلت او اى اصول ثابته من عقارات
واراضى ولهم الحق فى استلم كافه المستحقات الخاصه بالشركه والتوقيع على كافه اللتزمات كما لهم الحق فى
القتراض او البيع او الرهن او تغير مقر الشركه ولهم حق التعامل مع االبنوك باسم الشركه بكافه انواع التعامل
كما لهم الحق فى شراء اصول او ممتلكات للشركه مثل العقارات والراضى وخلفه ولهم الحق فى تفويض الغير
فى كل او بعض هذه العمال تفويضا معتمدا من الشركه
 - 145محمد محرز محمد وصفى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  265867وتم ايداعه بتاريخ
 1991-02-21برقم ايداع  2459تم التأشير فى تاريخ  2008-07-27بــ  :تجديد فترة مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات اخرى
 - 146ماجدة ناصر عبدالعزيز جاويش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  265867وتم ايداعه بتاريخ
 1991-02-21برقم ايداع  2459تم التأشير فى تاريخ  2008-07-27بــ  :خرجت للوفاة
 - 147محب هارون تقاوى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  291390وتم ايداعه
بتاريخ  1995-09-25برقم ايداع  14160تم التأشير فى تاريخ  2008-09-28بــ :
 - 148مخلص هارون تقاوى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  291390وتم ايداعه
بتاريخ  1995-09-25برقم ايداع  14160تم التأشير فى تاريخ  2008-09-28بــ  :يملك حق التوقيع
على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة
ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا التوقيع عن الشركة منفردين
او مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مخلص هارون تقاوى و السيد نائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب محب هارون تقاوى و السيدة ديانا مخلص هارون تقاوى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض
والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها وكذلك لهم
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات والتوقيع
لدى الشهر العقارى ولهم الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .
 - 149ديانا مخلص هارون تقاوى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  291390وتم
ايداعه بتاريخ  1995-09-25برقم ايداع  14160تم التأشير فى تاريخ  2008-09-28بــ :
 - 150منتصر هارون تقاوى تحميل المقيد برقم قيد  291390وتم ايداعه بتاريخ  1995-09-25برقم
ايداع  14160تم التأشير فى تاريخ  2008-09-28بــ  :عضو
 - 151محمد ايمن محمد رشاد شريك موصى المقيد برقم قيد  318841وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-05برقم ايداع  22291تم التأشير فى تاريخ  2009-01-15بــ :
 - 152محمد يحيي عبد المعبود علي مدير و شريك المقيد برقم قيد  378479وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-12برقم ايداع  12273تم التأشير فى تاريخ  2009-03-08بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
لتصبح /للشريك المتضامن السيد  /محمد يحي عبد المعبود منفردا كما يحق لسيادته تفويض او توكيل بنيابه عنه
في اداره جميع شئون الشركه او تمثيلها امام جميع الجهات الرسميه والغير رسميه
 - 153ساميه سامى محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  262588وتم ايداعه بتاريخ
 1990-06-10برقم ايداع  7421تم التأشير فى تاريخ  2009-04-05بــ  :تعيين السيدة  /ساميه سامى
محمود رئيس الدارة المركزية لشركات السياحه ممثل وزارة السياحة لعضوية مجلس ادارة الشركة بدل من
السيدة  /ايمان قنديل
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 - 154بهى الدين نصر محمود نصر زغلول عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  262588وتم ايداعه
بتاريخ  1990-06-10برقم ايداع  7421تم التأشير فى تاريخ  2009-04-05بــ  :تعيين السيد اللواء /
بهى الدين نصر محمود نصر زغلول مدير الدارة العامة لشركات النقل والمواصلت كعضو مجلس ادارة الشركة
بدل من السيد اللواء  /محمد على محمد زمزم
 - 155وليد محمد مختار محمد احمد موسى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  391487وتم ايداعه
بتاريخ  2010-11-03برقم ايداع  16847تم التأشير فى تاريخ  2010-11-03بــ  :تصبح ادارة الشركة
والتوقيع عنها موكلة للطرف الول فقط السيد  /وليد محمد مختار محمد احمد موسى او من ينوب عنه قانونا وله
كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وكذلك فى المور المتعلقة بالبيع والشراء والقروض والرهون وماشابه ذلك
وله الحق فى توكيل الغير وللشركة الحق فى الحق الدخول او المساهمة فى شركات اخرى
 - 156احمد عادل عطية السيد عضو منتدب المقيد برقم قيد  386957وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-16برقم ايداع  9028تم التأشير فى تاريخ  2011-04-07بــ  :تنفيذي
 - 157احمد عبد المغني عبد الفتاح محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  386957وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-16برقم ايداع  9028تم التأشير فى تاريخ  2011-04-07بــ  :غير تنفيذى  -مستقل
 - 158هويدا محمد عبدالحميد اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  386957وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-16برقم ايداع  9028تم التأشير فى تاريخ  2011-04-07بــ  :غير تنفيذى مستقل
 - 159نادر ابراهيم محمود ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  386957وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-16برقم ايداع  9028تم التأشير فى تاريخ  2011-04-07بــ  :غير تنفيذى  -مستقل
 - 160محمود عادل عطيه السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  386957وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-16برقم ايداع  9028تم التأشير فى تاريخ  2011-04-07بــ  :تنفيذي  /الموافقه علي تشكيل
مجلس الداره ليصبح تشكيل مجلس الداره كالتالي -:
 - 161هيثم فايز داود رضوان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  386957وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-16برقم ايداع  9028تم التأشير فى تاريخ  2011-04-07بــ  :تنفيذى
 - 167عمرو محمد جمال الدين محمود تحميل المقيد برقم قيد  394441وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  541تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :مساعد رئيس الشركة للشئون
المالية ندبا ( غير متفرغ )
 - 168امين عبد الحليم امين مدير فرع المقيد برقم قيد  269753وتم ايداعه بتاريخ 1991-11-16
برقم ايداع  16083تم التأشير فى تاريخ  2012-05-31بــ :
 - 169حسين عطية عبد الخالق نجم الدين مفوض المقيد برقم قيد  269753وتم ايداعه بتاريخ
 1991-11-16برقم ايداع  16083تم التأشير فى تاريخ  2012-05-31بــ  :تفويض السيد /حسين عطية
عبد الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح العتمادات المستندية
وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على التحويلت وطلبات السداد
الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات
 - 170احمد محمود حسنى عبد القادر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  268677وتم ايداعه بتاريخ
 1991-09-11برقم ايداع  12188تم التأشير فى تاريخ  2012-06-11بــ  :بموجب قرار الجمعية العمومية
العادية المنعقده بتاريخ  15/5/2022والمعتمدة من هيئة الستثمار بتاريخ  "22/5/2022يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه التعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع منفردين او مجتمعين " .
"ولرئيس مجلس الدارة السيد  /احمد محمود حسنى عبد القادر – منفردا له فى ذلك كافة التصرفات الناقلة للملكية
كالبيع والمقايضة والرهن الرسمى والعقارى والحيازى والصلح وعمل الودائع واعطاء المخالصات والقرارات
واليداع والسحب من البنوك وحق القتراض باسم الشركة من البنوك والتوقيع على الشيكات وعقود القتراض
والرهن بكافة انواعها والتسهيلت الئتمانية بكافة انواعها والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما
فى ذلك مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات والمنقولت
والسيارات بكافة انواعها وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتجديد رخص السيارات المملوكة للشركة
وله فى ذلك ان يوكل او يفوض عنه من يشاء فى كل او بعض ما سبق ويشترط ان تكون العمال التى تصدر منه
باسم الشركة وضمن اغراضها " .
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 - 171احمد موسى على موسى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  396332وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-11برقم ايداع  14728تم التأشير فى تاريخ  2012-11-11بــ  :تصحيح الخطا المادى الوارد
للشريك الول  /احمد موسى على موسى
 - 172محمد عبدالخالق ابراهيم الدسوقى عبدالعال مدير فرع المقيد برقم قيد  278084وتم ايداعه
بتاريخ  1993-07-27برقم ايداع  9487تم التأشير فى تاريخ  2013-04-29بــ  :قليوب
 - 173بباوى حكيم يوسف عبدالسيد مدير غير شريك المقيد برقم قيد  397330وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-21برقم ايداع  6321تم التأشير فى تاريخ  2013-05-21بــ  :تعيين السيد  /بباوى حكيم يوسف
عبدالسيد ( مدير غير شريك ) للشركة كمدير يختص فقط باعمال استلم البضائع من الموردين ولبيع للملبس
الجاهزة فيما يختص بالبضائع التى تتعامل فيها الشركة ويحق له تعيين العاملين وتجديد عقودهم وتمثيل الشركة
امام الدفاع المدنى واقسام الشرطة وشركة توزيع الكهرباء والتعامل مع هذه الجهات فى كل ما يتصل بنشاط
الشركة دون ابرام عقود الئتمان او ترتيب اى رهون او التزام على الشركة وليحق له كذلك ابرام ايه عقود
للتوريدات او اى تعاقدات مع الغير البعد اخذ موافقة كتابية من جميع الشركاء بالشركة
 - 178على عبد اللطيف على محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  374329وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-19برقم ايداع  928تم التأشير فى تاريخ  2014-11-23بــ  :تم التفاق بين جميع الشركاء على
تعديل بند الدارة والتوقيع للشركة لتصبح للطرف الول والثانى وهم السيد  /محمود عبداللطيف على محمد الديب
والسيد  /على عبداللطيف على محمد الديب ولهما حق الدارة والتوقيع منفردين او مجتمعين عن الشركة فى جميع
تعاملتها وتعاقداتها مع الغير دون الرجوع الى باقى الشركاء وكذلك بيع وشراء السيارات والتعامل مع البنوك فى
فتح الحسابات وغلقها والسحب واليداع وجميع تعاملت البنوك فيماعدا الرهن والقتراض وبيع اصول الشركة
فيكون حق التوقيع لهما مجتمعين فقط ويكون لهما حق تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض الختصاصات سالفة
الذكر
 - 179محمد يحيى صلح احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  396611وتم ايداعه بتاريخ
 2012-12-31برقم ايداع  17016تم التأشير فى تاريخ  2014-12-17بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح للشريكين  /محمد يحيى صلح احمد مشهور ومحمد احمد منير محمد امين مجتمعين او منفردين ولهم
الحق مجتمعين او منفردين فى فتح الحسابات البنكية باسم الشركة والقتراض والرهن واستصدار خطابات
الضمان وشهادات الضمان ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى تفويض وتوكيل الغير وكافة المعاملت البنكية
وكذلك لهم الحق مجتمعين او منفردين فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة الثابتة والمنقولة بكافة
انواعها وممتلكاتها العقارية بكافة انواعها والسيارات بكافة انواعها والمنقولت بانواعها باسم الشركة ولصالحها
 - 180اشرف موسي محمد على مدير فرع المقيد برقم قيد  434637وتم ايداعه بتاريخ
 2015-01-28برقم ايداع  1148632تم التأشير فى تاريخ  2015-01-28بــ  :مدير فرع مصر الجديدة
 - 181عبد ا مشيل رياض بولس مدير و شريك المقيد برقم قيد  398821وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-22برقم ايداع  5085تم التأشير فى تاريخ  2015-05-27بــ  :يصبح حق الدارة والتوقيع عن
الشركة للشريكين  /عبدا مشيل رياض بولس وماجدة سمير عطيه خليل مجتمعين او منفردين ولهم كافة
الصلحيات فى ذلك ولهم مجتمعين فقط حق القتراض والرهن من البنوك وبيع اصول الشركة ضمانا او تامينا
لسداد القروض
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 - 174ابراهيم محمد السيد مصطفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  398838وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-23برقم ايداع  5140تم التأشير فى تاريخ  2014-04-23بــ  :تعديل بند الدارة و التوقيع
ليكون كالتالى  :يكون حق الدارة للطرف الول السيد  /ابراهيم محمد السيد مصطفى منفردا وله الحق فى تعديل
الشركة والتخارج منها وفسخها و له الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع السجل التجارى
والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العقارى والتأمينات الجتماعية ونقابة المحامين وكافة
النقابات وكافة الهيئات والمصالح والتوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والسجل التجارى وهيئة
سوق المال وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وله الحق فى المساهمة باسم الشركة
فى تأسيس شركات جديدة او شركات قائمة وله الحق فى توكيل المحامين والمحاسبين القانونيين فى تأسيس
الشركات و تعديلها والتخارج منها وفسخها وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
واقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك و
المصارف وسحب الموال من ارصدة الشركة وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والتنازل لصول الشركة
الثابتة والمتداولة والوحدات و العقارات والراضى وما عليها من مبانى والسيارات والمنقولت وذلك للنفس و
للغير وله حق الرهن والقتراض والتوقيع على عقود التمويل العقارى و قوائم قيد الضمان وله حق الهبه وكافة
التصرفات الخرى والتوقيع على عقود الوكالة لنفسه او للغير والتوقيع على عقود التسوية او اليجار او النتفاع
وعقود الدارة بكافة انواعها وكذا كافة انواع العقود وله حق اعطاء المخالصات وله الحق فى قيد حق المتياز
للنفس وللغير وذلك للعقارات والراضى والمبانى المقامة عليها وله حق القسمة والمصادقة على كافة التصرفات
الناقلة والمقيدة للملكية والتخالص العينى والبدل والمقايضة الهبة والصلح والبراء و اشهار قرارات التقسيم
وتوزيع حصص جميع وحدات العقارات الكائن بها العقارات المملوكة للشركة فى الرض والجزاء المشتركة
بموجب اقرار اول تعامل والتوقيع عليه وتقديمه للشهر العقارى والفرز والتجنيب وكذا قبض الثمن والقيمة
اليجارية وحصوله عليها وله حق تسجيل الراضى والعقارات والوحدات للشركة او لنفسه او للغير وتمثيل
الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها ومأمورياتها ومكاتب المساحة ومديرياتها وله حق تقديم
طلبات الشهر العقارى المتعلقة بها والتوقيع عليها والتنازل عنها وتمريرها وعمل المتدادات والتجديد لها والتوقيع
على اللتماسات فيها والتوقيع على استمارات التغيير او بمكاتب الساحة والتوقيع على القرار الخاص بتحديد نسبة
الوحدات فى الرض والجزاء المشتركة للعقار والتوقيع على المذكرات وتسلم الوراق والمستندات والعقود
البتدائية والرسمية كل ذلك سواء بالمامورية او المكتب الخاص بشهر العقارات او اى جهة اخرى بالتوقيع على
كافة الوراق والقرارات والشهادات وتسلم وتسليم المستندات والحصول على الموافقات والمستندات من كافة
الجهات وله حق التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن الجديدة ومجالس المدن والحياء
بكافة ادراتها واتحاد الشغالين وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله جميع الصلحيات لتصريف اعمال
الشركة والتعامل باسمها وله ولمن يوكله الحق فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منها او عليها امام
المحاكم على اختلف انواعها ودرجاتها بما فيها درجة النقض فى المرافعة وتقديم الدفوع فيها واستلم جميع
الحكام وتنفيذها وفى تقديم الوراق بقلم المحضرين وتسلمها وله حق رفع دعاوى صحة توقيع وصحه ونفاذ
العقود وتنفيذ الحكام الصادرة فيها وله حق اقامة الدعاوى القضائية والتنازل عنها واعطاء المخالصات والقرار
بالصلح فيها او البراء وله حق تقديم الطلبات والقرارات امام كافة الجهات واستلمها وله حق توكيل او تفويض
الغير او عزله فى كل او بعض ما ذكر
 - 175محمد عوض محمد حسانين الجمل شريك موصى المقيد برقم قيد  359387وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-10برقم ايداع  5880تم التأشير فى تاريخ  2014-07-20بــ :
 - 176محمد الشاذلى محمد احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  399516وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-01برقم ايداع  10520تم التأشير فى تاريخ  2014-09-01بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
عن الشركه موكله لكل من السيد  /حسن عبد الفتاح عبد الحليم محمد والسيد /محمد الشاذلي محمد احمد مجتمعين
 - 177محمد محمد عبد النبى على شريك متضامن المقيد برقم قيد  383960وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-04برقم ايداع  1832تم التأشير فى تاريخ  2014-11-19بــ  :تعديل صفة الشريك من موصى
الى متضامن
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 - 182وائل عبدالرازق لشين منصور مدير غير شريك المقيد برقم قيد  403418وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-27برقم ايداع  14615تم التأشير فى تاريخ  2015-12-13بــ  :تعيين السيد  /وائل عبدالرازق
لشين منصور مدير غير شريك ليقوم بادارة اعمال الشركة وله حق ادارة المطعم الخاص بالشركة والتعامل مع
كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بادارة المطعم
 - 183ايهاب عزيز مليكه رفله مدير فرع المقيد برقم قيد  1وتم ايداعه بتاريخ  2015-12-29برقم
ايداع  18920تم التأشير فى تاريخ  2015-12-29بــ  :اعتبارا من  2020/9/1ول يزال يعمل حتى تاريخة
 - 184علء عبد الستار محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  398051وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-02برقم ايداع  13268تم التأشير فى تاريخ  2017-02-02بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 185ايمن محمود احمد فراج احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  398051وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-02برقم ايداع  13268تم التأشير فى تاريخ  2017-02-02بــ  :تعديل الدارة والتوقيع لتصبح /
ادارة الشركة والتوقيع عنها وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والوراق المالية الخاصة بالشركة وفتح
حسابات بالبنوك والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات موكولة الى الشريك المتضامن السيد  /ايمن محمود
احمد فراج منفردا
 - 186معتصم محمد نجيب محمد جبر شريك متضامن المقيد برقم قيد  395142وتم ايداعه بتاريخ
 2012-04-11برقم ايداع  5737تم التأشير فى تاريخ  2017-06-05بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 187عمر عبدالمنعم درويش عبد الحميد شريك موصى المقيد برقم قيد  395142وتم ايداعه بتاريخ
 2012-04-11برقم ايداع  5737تم التأشير فى تاريخ  2017-06-05بــ :
 - 188سعد الدين متولى عبده على مدير و شريك المقيد برقم قيد  395142وتم ايداعه بتاريخ
 2012-04-11برقم ايداع  5737تم التأشير فى تاريخ  2017-06-05بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع عن
الشركة ليصبح للشريك الول سعد الدين متولى عبده على منفردا
 - 189محمد عبد المجيد عبد ا عبد المجيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  410152وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-29برقم ايداع  18994تم التأشير فى تاريخ  2017-08-14بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 190حازم يوسف محمد محمد عبدالنبى شريك موصى المقيد برقم قيد  410152وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-29برقم ايداع  18994تم التأشير فى تاريخ  2017-08-14بــ :
 - 191محمد سالم عباس الخشاب مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  410152وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-29برقم ايداع  18994تم التأشير فى تاريخ  2017-08-14بــ  :الدارة والتوقيع للشريك الول
منفردا وله الحق فى التصرف الكامل بالشراء والبيع والرهن والتنازل والتأجير سواء للنفس او للغير وفى دفع او
قبض الثمن واعطاء المخالصات للعقارات المبنية والراضى الفضاء والوحدات السكنية والتجارية والسيارات
والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية الموثقة والرسمية سواء للنفس او للغير وله الحق فى التعامل مع كافة
البنوك فى اليداع والسحب واى تعاملت مالية وفى كافة التصرفات المالية والمادية مع جميع الجهات والبنوك
المصرية والجنبيه والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وله الحق فى
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 192فتحي محمد عبدالبارى سليمان تحميل المقيد برقم قيد  282431وتم ايداعه بتاريخ
 1994-04-23برقم ايداع  5710تم التأشير فى تاريخ  2017-11-05بــ  :تعيين  /فتحى محمد عبدالبارى
سليمان ممثل لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بدل من احمد محمد محمد ابو السعود اعتبارا
من فبراير 2022
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 - 193مينا صبرى حسنى ابراهيم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  420472وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-14برقم ايداع  55914تم التأشير فى تاريخ  2018-03-14بــ  :الدارة والتوقيع للشريكين
مجتمعين او منفردين حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية والحق فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع على
الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق توكيل الغير ى كل او بعض ما ذكر
 - 194علء محمود عباس محمود شريك متضامن المقيد برقم قيد  413277وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-09برقم ايداع  4810تم التأشير فى تاريخ  2018-04-18بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح  /حق الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد  /محمود عباس محمود صابر والسيد  /علء محمود
عباس محمود صابر مجتمعين او منفردين وذلك فيما عدا التصرفات القانونية المتعلقة برهن او بيع ممتلكات
خاصة بالشركة سواء كانت عقارية او منقولة او الحصول على قروض فيكون التوقيع للشريكين مجتمعين
 - 195وليد محمود محمد بدر شريك موصى المقيد برقم قيد  330586وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-12برقم ايداع  6621تم التأشير فى تاريخ  2018-05-23بــ  :تعديل صفة الشريك الى شريك
موصى
 - 196معاذ محمد زكريا شريك متضامن المقيد برقم قيد  424812وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-19
برقم ايداع  20682تم التأشير فى تاريخ  2018-11-19بــ  :تعديل صفة الشريك من موصى الى متضامن -
تعديل حق الدارة والتوقيع للطراف الثلثة السيد  /محمود زكريا والسيد  /مصطفى محمد زكريا والسيد  /معاذ
محمد زكريا سواء مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق اغراض الشركة وحق القتراض والبيع
والرهن للبنوك والفراد وشراء وبيع السيارات الخاصة بالشركة
 - 197مجدى عبد الفتاح توفيق عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  283173وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2018-12-25بــ  :ممثل للهيئه المصريه العامه
للبترول بدل من المهندس  /ايمن محمود نجيب علي نجيب
 - 198فاطمة عمر الفيتورى السويحلى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  283173وتم
ايداعه بتاريخ  1994-06-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2018-12-25بــ  :قرر مجلس
الدارة بالجماع تحديد صلحيات واختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كالتى  -:التوقيع نيابة
عن الشركة على كافة الوراق والمستندات والعقود ايا كانت وعقود الشركات وانظمتها الساسية وتعديلها وعقود
بيع وشراء السيارات وعقود اليجار والستغلل والدارة لمشروعات الشركة وعقود بيع المنقولت كما خوله
المجلس حق التوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات التى تقرها الجمعية العامة العادية وحق القتراض من
البنوك ورهن اصول الشركة وذلك فى حدود ما تقرره الجمعية العامة العادية وتمثيل الشركة والتوقيع امام كافة
الجهات الرسمية وغير الرسمية وامام الضرائب والمرور والتأمينات الجتماعية وهيئة الستثمار وسوق المال
والسجل التجارى والشهر العقارى والتوثيق والغرفة التجارية ولجان فض المنازعات وتمثيل الشركة امام المحاكم
بكافة درجاتها وانواعها وتعيين الموظفين وتوقيع عقود العمل كما خوله المجلس حق توكيل الغير فى كل او بعض
ما ذكر
 - 199معتصم محمد رضاء عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  283173وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2018-12-25بــ  :ممثل للشركه اولي القابضه
المحدوده بدل من السيد /المريمي علي علي كشيم
 - 200يوسف ابراهيم محمد الهمالي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  283173وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2018-12-25بــ  :ممثل للشركه اولي القابضه
المحدوده بدل من السيد /عمر الفاروق محمد عبد الكافي
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 - 201اسامه علي عبدا الزروق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  283173وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2018-12-25بــ  :ممثل للشركه الليبيه للستمارات
الخارجيه بدل من السيد /امجد سمير محمد ابو رواي
 - 202عيسي مولود عيس مسعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  283173وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2018-12-25بــ  :ممثل للشركه اولي القابضه
المحدوده بدل من السيد /معتصم محمد رضاء العالم
 - 203اسعد ابو بكر عاشور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  283173وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2018-12-25بــ  :ممثل للشركه الدوليه للخدمات
الستثماريه بدل من المهندس  -مصطفى على احمد قنيدى
 - 204مصطفى محمود بركات شافعى مدير و شريك المقيد برقم قيد  402227وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-21برقم ايداع  9850تم التأشير فى تاريخ  2019-03-06بــ  :تعديل الدارة و التوقيع لتصبح
إدارة الشركة والتوقيع للشريك مصطفى محمود بركات شافعى منفردا وله فى هذا الصدد كافه السلطات لتحقيق
غرض الشركة و التعامل بإسمها و له منفردا الحق فى التوقيع و التعامل مع البنوك و السحب و اليداع و التوقيع
على الشيكات و له منفردا حق التصرفات الناقله للملكيه و القتراض من البنوك و الرهن و كذلك رهن و بيع
أصول الشركة و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
 - 205شيماء احمد محمد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  427183وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-17برقم ايداع  6594تم التأشير فى تاريخ  2019-04-17بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح  :حق الدارة والتوقيع للشريك المتضامن السيد  /احمد عبد الحميد محمد سعد وذلك امام كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية وكافة المصالح والمؤسسات والهيئات وهو الذى يمثل الشركة لدى الغير والبنوك
المصرية والجنبية وله حق التعاقد مع كافة المصالح الحكومية و غير الحكومية وله حق فتح الحسابات لدى
البنوك وحق القتراض والرهن مع كافة البنوك والحصول على العتمادات والتسهيلت الئتمانية واعمال
التصرف التى تخص اصول الشركة وعقاراتها من بيع او شراء عقارات جديدة او تقرير حق عينى او وتختص
الشريكة المتضامنة  /شيماء احمد محمد حسنين حق الدارة والتوقيع فى اعمال التخليص الجمركى الخاصة
بالشركة امام مصلحة الجمارك بمفردها وللسيدة  /شيماء احمد محمد احمد حسنين والسيد  /محمد عبدالمحسن
اسماعيل محمد مجتمعين حق التوقيع على الشيكات ومنفردين فى تحصيل وصرف الشيكات الخاصة بالشركة
وللسيد  /حسام سمير احمد مندوب تحصيل الشركة فى تحصيل وصرف الشيكات الخاصة بالشركة
 - 206حسام سمير احمد محمد مدير غير شريك المقيد برقم قيد  427183وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-17برقم ايداع  6594تم التأشير فى تاريخ  2019-04-17بــ :
 - 207محمد عبدالمحسن اسماعيل محمد مدير غير شريك المقيد برقم قيد  427183وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-17برقم ايداع  6594تم التأشير فى تاريخ  2019-04-17بــ :
 - 208غادة عبدالرحيم محمد عثمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  427603وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-16برقم ايداع  8809تم التأشير فى تاريخ  2019-06-16بــ  :خرجت واستلمت كافة حقوقها
 - 209جينا مجدى باسيلى عبد السيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  427603وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-16برقم ايداع  8809تم التأشير فى تاريخ  2019-06-16بــ :
 - 210سامح عوض توما قديس مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  427603وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-16برقم ايداع  8809تم التأشير فى تاريخ  2019-06-16بــ  :له حق الدارة والتوقيع منفردا
امام كافة الجهات لتحقيق اغراض الشركة له الحق منفردا فى التصرف فى كافة اصول وموجودات الشركة من بيع
وشراء ورهن
 - 211رمضان محمد احمد ادريس كيران شريك متضامن المقيد برقم قيد  285889وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-16برقم ايداع  17110تم التأشير فى تاريخ  2019-09-04بــ  :تعديل صفة الشريك من
موصى الى متضامن
 - 212محمد رمضان محمد احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  285889وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-16برقم ايداع  17110تم التأشير فى تاريخ  2019-09-04بــ  :تعديل صفة الشريك من
موصى الى متضامن
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 - 213محمد منصور حسن ايوب مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  285889وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-16برقم ايداع  17110تم التأشير فى تاريخ  2019-09-04بــ  :تعديل الدارة والتوقيع لتصبح /
لكل من السيد  /رمضان محمد احمد  /ومحمد رمضان محمد احمد والسيد  /محمد منصور حسن ايوب مجتمعين
او منفردين وذلك لتحقيق صالح الشركة دون اخذ اى قروض او رهون ال باتفاق وتوقيع الجميع على هذا
 - 214احمد عبدا احمد السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  418550وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-20برقم ايداع  25138تم التأشير فى تاريخ  2019-10-17بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع /
ادارة الشركة والتوقيع عنها موكولة للشركاء مجتمعين او منفردين ولكل منهما كافة السلطات لتحقيق غرض
الشركة بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها كما ان لهم حق السحب
واليداع من البنوك وفتح الحسابات البنكية وفتح العتمادات والتسهيلت الئتمانية باسم الشركة وكافة التعاملت
البنكية من اصدار خطابات الضمان البتدائية والنهائية وغيرها من التعاملت مجتمعين او منفردين  -كما لهم حق
الستدانة والقتراض من البنوك مجتمعين
 - 215هند على عباس عبد ا مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  418550وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-20برقم ايداع  25138تم التأشير فى تاريخ  2019-10-17بــ  :خرجت واستلمت كافة حقوقها
 - 216عمرو حامد محمد حامد مدير غير شريك المقيد برقم قيد  376448وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-12برقم ايداع  7245تم التأشير فى تاريخ  2019-10-20بــ  :قبول الستقالة
 - 217احمد محمد عبدالحميد جنينه مدير و شريك المقيد برقم قيد  376448وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-12برقم ايداع  7245تم التأشير فى تاريخ  2019-10-20بــ  :يملك حق الدارة و التوقيع عن
الشركة ( مجتمعين أو منفردين ) كل من  -:الشريك المتضامن السيد  /احمد محمد عبد الحميد جنينه والشريك
المتضامن السيد  /عمرو محمد عبد الحميد جنينه  ,وذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و حق الصلح
والقرار والبراء والنكار والطعن بالتزوير في القضايا التى ترفع من أو على الشركة وحق التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
على الشيكات  ,كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
وللسيد  /احمد محمد عبد الحميد جنينه والسيد  /عمرو محمد عبد الحميد جنينه ( مجتمعين ) حق القتراض
والرهن والتوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها  ,كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 218احمد اسامه طه احمد عثمان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  408015وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-25برقم ايداع  10460تم التأشير فى تاريخ  2019-12-10بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع لكل
من الطرف الول السيد  /احمد اسامه طه احمد عثمان والطرف الرابع السيد  /محمود اسامه طه احمد ولهما حق
التعامل والقتراض والرهن من البنوك مجتمعين او منفردين على ان تكون كافة العمال التى تصدر منهما باسم
الشركة وضمن اغراضها
 - 219عماد نبيل نجيب زرباوى شريك متضامن المقيد برقم قيد  396689وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-13برقم ايداع  490تم التأشير فى تاريخ  2019-12-12بــ  :خرج واستلم كافة حقوقة
 - 220شريف جمال زكى بشاره شريك المقيد برقم قيد  396689وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-13
برقم ايداع  490تم التأشير فى تاريخ  2019-12-12بــ  :تعديل الدارة والتوقيع ليصبح لكل من السيد  /نبيل
غطاس ميخائيل يونان والسيد  /شارك لمعى جرجس والسيد  /شريف جمال زكى بشاره مجتمعين او منفردين ولهم
كافة الصلحيات لتحقيق غرض الشركة ومباشرة نشاطها وتحقيق اهدافها وهما الممثلون القانونيين للشركة بكافة
معاملتها مع الغير بشرط ان تكون العمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وباسمها وضمن اغراضها وتحقيق
مصلحتها ولهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة ولهم الحق فى القتراض والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات والحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتها مجتمعين او
منفردين وذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية فى جميع البنوك المصرية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمستلزمات والمنقولت والقتراض بطريق
العتماد او غيره ولهم فى ذلك كافة الصلحيات لصالح الشركة مجتمعين او منفردين
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 - 221وسام الدين صلح عبد الباقى شريك متضامن المقيد برقم قيد  429846وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-10برقم ايداع  7698تم التأشير فى تاريخ  2020-08-10بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 222احمد هانى محمد شوقى حسين شريك متضامن المقيد برقم قيد  318333وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-15برقم ايداع  20796تم التأشير فى تاريخ  2020-08-27بــ :
 - 223حاتم محمد شوقى حسين سليمان السخن مدير و شريك المقيد برقم قيد  318333وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-15برقم ايداع  20796تم التأشير فى تاريخ  2020-08-27بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
ليصبح  /للشريكين المتضامنين السيد  /حاتم محمد شوقى حسين والسيد  /احمد هانى محمد شوقى حسين مجتمعين
او منفردين ولهما الحق فى تمثيل الشركه تمثيل كامل امام البنوك والغير والتوقيع على عقود البيع والشراء
والمزايدات والمناقصات وطلب التسهيلت المصرفيه والئتمانيه والقتراض من البنوك والتوقيع على عقود الرهن
والضمانات البنكيه والتوقيع على الشيكات وقبض وسحب كافه المبالغ باسم الشركه منفردا وله الحق فى كفاله الغير
فى الشركات وكافه الصلحيات للقيام باعمال الشركه وباسمها مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 224محمد يوسف محمد على عامر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  430611وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-25برقم ايداع  14019تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ  :ممثل لشركة نوتينج هيل
فايتانس ليميتد رئيس مجلس الدارة ( غير تنفيذي ) مع احتفاظ سيادته بنفس الصلحيات الممنوحة من قبل لرئيس
مجلس الدارة وذلك بدل من السيد  /عمر منصور عبد المجيد عامر
 - 225احمد ابراهيم محمد ابراهيم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  431042وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-06برقم ايداع  259تم التأشير فى تاريخ  2021-01-06بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع عن
الشركة ليصبح لكل من الشريك السيد  /احمد ابراهيم محمد ابراهيم والسيد  /يوسف سيد يوسف سليمان منفردين
 - 226طارق عامر محمد محمود شريك متضامن المقيد برقم قيد  431782وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-23برقم ايداع  4555تم التأشير فى تاريخ  2021-03-23بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 227محمد احمد محمد حسين مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  431782وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-23برقم ايداع  4555تم التأشير فى تاريخ  2021-03-23بــ  :حق الدارة والتوقيع للسيد /
محمد احمد محمد حسين منفردا في تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتحديد سياسات
العمل واختيار الموظفين بما يتناسب مع طبيعة العمل وتمثيل الشركة امام الهيئات والوزارات وادارات التراخيص
بالحياء والسجل التجاري والشهر العقاري وماموريات الضرائب والتامينات ومكاتب العمل والغرفة التجارية
وادارات المرور اما حق التوقيع على فتح الحسابات بالبنوك المصرية او غلقها او السحب او اليداع او التوقيع
على الشيكات للطرفان السيد  /محمد احمد محمد حسين والسيدة  /هند احمد محمد رفاعي مجتمعان
 - 228حسام حسنى محمد عبد الحافظ مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  431820وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-28برقم ايداع  4852تم التأشير فى تاريخ  2021-03-28بــ  :الدارة والتوقيع للسيد  /حسام
حسنى محمد عبد الحافظ منفردا وله حق لتعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وفتح حسابات وصرف واصدار الشيكات وخطابات الضمان وشراء اصول الشركه والقتراض والرهن
وصرف الشيكات
 - 229احمد فؤاد حسن سليم مدير و شريك المقيد برقم قيد  317223وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-05برقم ايداع  17649تم التأشير فى تاريخ  2021-05-10بــ  :تعديل البند الخاص بالدارة
والتوقيع ليصبح  /حق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة موكلة الى الطرف الول المتضامن السيد  /احمد فؤاد
حسن سليم منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون جميع العمال التى تصدر منه باسم
الشركة وضمن اغراضها وعلى ذلك يكون له القيام بجميع العمال التجارية الدارية والتوقيع باسم الشركة
والتعاقد نيابة عنها فيما يدخل فى اغراضها امام الكافة بما فى ذلك الجهات الحكومية والقطاع العام والبنوك
والرهن والقتراض و الشركات والهيئات والفراد و تمثيلها امام الهيئات القضائية بجميع درجاتها كما ان له حق
الرهن والقتراض وشراء وبيع السيارات و العقارات والصول الثابتة ويكون المدير المسئول فى شئون التخليص
الجمركى وامام مصلحه الجمارك المصرية وهو المدير المسئول امام هيئة الموانى والمطارات كما له حق توكيل
الغير فى كل او بعض ما ذكر توكيل عاما او خاص
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 - 230خالد وديع وهبه عبد الملك مدير و شريك المقيد برقم قيد  392302وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-26برقم ايداع  1540تم التأشير فى تاريخ  2021-07-28بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح على الوجه التالى  /ادارة الشركة والتوقيع عنها موكولة للطرف الول الشريك المتضامن السيد  /خالد وديع
وهبه وحده منفردا وله كافة السلطات وله الحق فى التصرف الكامل بالبيع والتنازل للنفس او للغير عن كافة اصول
الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضى والتوقيع على كافة عقود البيع البتدائية و النهائية وعقود
التنازل للنفس او للغير والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة المرافق وله الحق فى توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
 - 231تامر ابراهيم عبد الفتاح عبد النبى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  428227وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-25برقم ايداع  13180تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ  :تعديل بند الداره
والتوقيع للشريك الول تامر ابراهيم عبد الفتاح عبد النبي منفردا وعلي عقود البيع والشراء والتنازل والرهن
للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركه ولغراض الشركه امام مصلحه الخاص وله حق فتح الحسابات
الجاريه بالبنوك والمصارف والهيئات الماليه وله حق بيع السيارات والتوقيع امام اداره المرور والتعاقدات سواء
كانت محليه او خارجيه وحق التوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والقتراض وله حق القتراض والرهن امام
جميع المصالح الحكوميه والغير حكوميه وله الحق في توكيل الغير في ذلك كله او بعضه بشرط ان تكون العمال
لصالح الشركه او باسم الشركه
 - 232ثناء محمد فاضل عبد الحليم عضو منتدب المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :للشئون الداريه والقانونيه
 - 233اشرف صادق ابو اليزيد غازى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :عضو غير تنفيذى
 - 234نشات عبدالعزيز عطيه القطان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :عضو غير تنفيذى
 - 235شريف عادل اسطفان باسيلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :غير متفرغ
 - 252اوليفر جان فان باريز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  150940وتم ايداعه بتاريخ
 1972-05-11برقم ايداع  3615تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ  :تعيين الستاذ /اوليفر جان فان
باريز عضو مجلس الدلره بدل من الستاذ  /جان فيلب توريس
 - 236كمال عبدالحميد هاشم محمد الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :وافق المجلس على تفويض السيد
المهندس  /كمال عبدالحميد هاشم محمد  -الرئيس التنفيذى للشركه فى حق الرهن والقتراض والحصول على
التسهيلت الئتمانية
 - 237احمد عبد الغنى محمد عبد القادر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :عضو غير تنفيذى
 - 238عمر احمد ضياء الدين على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :عضو غير تنفيذى
 - 239يمن احمد ضياء الدين على حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  240627وتم ايداعه بتاريخ
 1986-05-06برقم ايداع  5383تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :عضو غير تنفيذى
 - 240عادل احمد السباعى عبد الوهاب هندى شريك متضامن المقيد برقم قيد  433722وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-12برقم ايداع  20423تم التأشير فى تاريخ  2021-12-12بــ  :الداره والتوقيع عن
الشركه وتمثيلها امام كافه الجهات الرسميه الحكوميه وغير الحكوميه تكون للشركاء المتضامنين السيد  -احمد
السباعى عبد الوهاب والسيده  -مديحه شرف الدين العزب سويلم والسيده  -ساره احمد السباعى عبد الوهاب والسيد
 /عادل احمد السباعى عبد الوهاب هندى مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى فتح الحسابات لدى البنوك باسم
الشركه واجراء كافه المعاملت الماليه والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع من البنوك وكل ذلك باسم الشركه
ولهم الحق فى التصرف فى بيع الصول الثابته او الرهن والقتراض ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى
كل او بعض مما ذكر
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 - 241شريف محمد حسن القلينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  434640وتم ايداعه بتاريخ
 1994-01-11برقم ايداع  311تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ  :الغاء توقيع السيد المحاسب-
شريف محمد حسن عضو مجلس الداره لشئون الصناعات الغذائيه سابقا على كافه المعاملت والمحررات البنكيه
لدى البنوك توقيع اول
 - 242علء الدين ناجى احمد ابوالعل عضو منتدب المقيد برقم قيد  434640وتم ايداعه بتاريخ
 1994-01-11برقم ايداع  311تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ  :اعتماد توقيع السيد الدكتور  -علء
الدين ناجى احمد ابوالعل العضو المنتدب المتفرغ لشئون الصناعات الغذائيه على كافه المعاملت والمحررات
البنكيه لدى البنوك توقيع اول
 - 243احمد محمد سراج الدين يحي مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  433942وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  431تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  :الطرف الول الشريك المتضامن
السيد  /احمد محمد سراج الدين يحى محمود له حق الدارة والتوقيع بشرط ان يكون العمال التى تصدر منه
لغرض ومصلحة الشركة اما العمال التى تخص البيع او الرهن او الحصول على قروض يلزم موافقة كتابية من
جميع الشركاء
 - 244مصطفي احمد عبد النبي احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  433942وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  431تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 245ماهر رشدى كامل بغدادى مدير و شريك المقيد برقم قيد  204015وتم ايداعه بتاريخ
 1980-06-02برقم ايداع  8873تم التأشير فى تاريخ  2022-01-13بــ  :الدارة وحق التوقيع عن الشركة
للسيد  /ماهر رشدى كامل بغدادى وله منفردا الحق فى تمثيل الشركة امام البنوك من اليداع والسحب والرهن
وعقود القرض الجله باسم الشركة والتصرف بالبيع فى اصول الشركة من ثابت ومنقول والسيارات المملوكة
للشركة بكافة انواعها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق
 - 246خالد فاروق موسى حسين حسين مدير و شريك المقيد برقم قيد  398121وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-11برقم ايداع  13761تم التأشير فى تاريخ  2022-02-06بــ  :تعديل بند التوقيع والدارة
ليصبح الدارة والتوقيع للشريك  /خالد فاروق موسي حسين حسين منفردا وله الحق والتعامل مع كافة البنوك
وكذلك اتخاذ كافة الجراءات امام البنوك وله حق القتراض والرهن منفردا منها بأسم الشركة وصرف الشيكات
وتحررها بأسم الشركة وله الحق فى جميع التصرفات الئتمانية لدى كافة البنوك كما له الحق منفردا فى التوقيع
على عقود شراء وبيع وتاجير اصول الشركة وله القتراض والرهن والتأجير التمويلى والتمويل العقارى من كافة
البنوك وكفالة الغير وله توكيل الغير فى كل ما ذكر وبتكوين وتأسيس وتعديل الشركات بكافة انواعها والمنشات
الفردية وتعديلهم والتوقيع نيابة على عقود التأسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقارى والتصديق على عقود
والعمل وشهادات الخبرة
 - 247دينا محمد عبد اللطيف محمد طه الكاتب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  434381وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-13برقم ايداع  5013تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ  :لها حق التوقيع
 - 248هبه سعيد احمد اسماعيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  434385وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-14برقم ايداع  5119تم التأشير فى تاريخ  2022-03-14بــ  :حق الدارة والتوقيع للشريكة
المتضامنة السيدة  /هبه سعيد احمد اسماعيل منفردة وذلك فى تمثيل الشركة امام كافة الهيئات والشركات
والمصالح الحكومية والغير حكومية والفراد والمحاكم وخلفه ولها حق التوقيع لدى البنوك والمصارف من
سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على الشيكات الصادرة من
الشركة وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولها حق التوقيع نيابة عن الشركة على العقود البتدائية
والنهائية وعقود القرض والرهن وشراء وبيع الصول وممتلكات الشركة العقارية والراضى والسيارات
والمنقولت ولها حق البيع للغير وللنفس والتصرف فى كل ما يخص الشركة كما لها حق تفويض اى شخص او
اكثر للتوقيع نيابة عنها على الشيكات الصادرة من الشركة لدى البنوك المتعامل معها ولها حق توكيل الغير فى كل
او بعض ما ذكر فى شئون الشركة
 - 249رامى سعد محمد محمود الجيوشى مدير و شريك المقيد برقم قيد  434385وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-14برقم ايداع  5119تم التأشير فى تاريخ  2022-03-14بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 250جان فيليب توريس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  150940وتم ايداعه بتاريخ
 1972-05-11برقم ايداع  3615تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ  :استقال
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 - 251ايمانوال موراند فهر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  150940وتم ايداعه بتاريخ
 1972-05-11برقم ايداع  3615تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ :
 - 253هالة احمد محمود الشواربى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  150940وتم ايداعه بتاريخ
 1972-05-11برقم ايداع  3615تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ :
 - 254عمرو محمد على ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  150940وتم ايداعه بتاريخ
 1972-05-11برقم ايداع  3615تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ :
 - 255بيامى اوفين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  150940وتم ايداعه بتاريخ
 1972-05-11برقم ايداع  3615تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ  :قبول استقالتة
 - 256توماس ستراوس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  150940وتم ايداعه بتاريخ
 1972-05-11برقم ايداع  3615تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ  :بدل من السيد الستاذ  /بيامى
اوفن
 - 257محمد بن رشيد بن محمد البلع رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  393706وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-02برقم ايداع  13633تم التأشير فى تاريخ  2022-04-26بــ  :لموافقة بالجماع على منح
الصلحيات التية للسيد  /محمد بن رشيد بن محمد البلع بصفته رئيس مجلس الدارة للشركة القيام بتمثيل الشركة
امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع
امام البنوك في اتمام كافة العمال المصرفية من فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والقتراض والرهن وفتح
العتمادات البنكية والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان مع جميع البنوك الخاضعة لرقابة
البنك المركزي المصري وذلك باسم الشركة والقيام بتوقيع وتقديم واستلم جميع المستندات وانهاء كافة المسائل
المتعلقة بانشاء وتاسيس الشركات والدخول في الشركات وتوقيع وتقديم جميع الطلبات والمستندات اللزمة الى
كافة الهيئات والوزارات والدارات المتخصصة بما في ذلك الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  ,والهيئة
العامة للرقابة المالية  ,والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي  ,ووزارات التجارة ,
والخارجية  ,والتموين والتجارة الداخلية  ,والعدل  ,والتضامن الجتماعي  ,والسياحة  ,والتصالت  ,والكهرباء,
والهيئة العامة للتامين الجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية  ,والهيئة العامة لشئون المطابع الميرية ,
وشركات الكهرباء  ,وشركات المياه  ,وشركات التليفون المحمول  ,وشركات الغاز الطبيعي  ,وادارات المرور
ونيابات المرور بجميع انحاء الجمهورية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  ,وهيئة التنمية الصناعية ,
واتحاد الصناعة  ,والتحاد المصري للتشييد والبناء  ,ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها المختلفة ,
ومكاتب العمل  ,ومجلس الدولة وجميع مكاتب وادارات تلك الوزارات بجميع انواعها وحضور الفحص الضريبي
والحضور امام لجان الطعن ولجان فض المنازعات كما ان له الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود
تاسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقاري  ,والسجل التجاري  ,واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنشر وقيد
وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون وتمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها  ,والتوقيع على عقود العمل وشهادات
الخبرة وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .القرار  :الموافقة بالجماع على منح
الصلحيات التية للسيد  /عادل محمد عبد العاطي جبريل بصفته عضو مجلس الدارة للشركة والسيد  /يحى نادر
حسانين حامد بصفته المدير المالي للشركة ( مجتمعين ) بالتوقيع امام البنوك في اتمام كافة العمال المصرفية من
فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع وفتح العتمادات البنكية والتوقيع على الشيكات مع جميع البنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري وذلك باسم الشركة والقيام بتوقيع وتقديم واستلم جميع المستندات ولهم الحق فى
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 258رحيل منير كامل خليل شريك متضامن المقيد برقم قيد  434582وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-16برقم ايداع  9076تم التأشير فى تاريخ  2022-05-16بــ  :تعديل صفة الشريكة من موصية
الى متضامنة
 - 259اميل خليل وهبه خليل مدير و شريك المقيد برقم قيد  434582وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-16برقم ايداع  9076تم التأشير فى تاريخ  2022-05-16بــ  :حق الدارة والتوقيع يصبح
للطرفين مجتمعين او منفردين
 - 260هالة بديع وفائى محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  308898وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-30برقم ايداع  21543تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :خرجت واستلمت كافة حقوقها
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 - 261كمال كرم عزمى بقطر مدير و شريك المقيد برقم قيد  308898وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-30برقم ايداع  21543تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع /
اصبح حق الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين الباقين فى الشركة مجتمعين او منفردين
 - 262ابراهيم عبد العزيز مصيلحي سراج مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  316138وتم ايداعه
بتاريخ  1998-08-20برقم ايداع  14583تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :اتفق الشركاء على
ان تكون الدارة والتوقيع لكل من السيد  /ابراهيم عبد العزيز مصيلحي والسيد  /محمد عبد العزيز مصيلحي
مجتمعين او منفردينولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة
 - 263مجدي عبد العزيز مصيلحي مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  316138وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-20برقم ايداع  14583تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :خرج من الشركة واستلم كافة
حقوقة
 - 264نادية بلك بسكالى حنين خروج المقيد برقم قيد  362622وتم ايداعه بتاريخ 2004-08-31
برقم ايداع  15269تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :خرجت واستلمت كافه حقوقها
 - 265فام سعيد سعدان شحاته شريك متضامن المقيد برقم قيد  362622وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-31برقم ايداع  15269تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  - :تعديل بند الداره والتوقيع
ليصبح للسيد /فام سعيد سعدان منفردا وله فى ذلك كافه الصلحيات فى اداره الشركه وله حق توقيع العقود
والتفاقيات وله حق القتراض واليداع والسحب من البنوك باسم الشركه وله حق توكيل حق يشاء فى كل او
بعض الختصاصات
 - 266فاليرا سعيد سعدان شحاته سعد شريك متضامن المقيد برقم قيد  362622وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-31برقم ايداع  15269تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 267سعيد سعدان شحاته سعد خروج المقيد برقم قيد  362622وتم ايداعه بتاريخ 2004-08-31
برقم ايداع  15269تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :خرج للوفاه وخروج بعض ورثته
 - 268احمد مصطفى النحاس محمد محمد الزملوط مدير فرع المقيد برقم قيد  434654وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  10932تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 269احمد مصطفى النحاس محمد محمد الزملوط مدير فرع المقيد برقم قيد  434654وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  10932تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 270نبيل جرجس اسكندر مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  277006وتم ايداعه بتاريخ
 1993-05-03برقم ايداع  5764تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :له حق الدارة والتوقيع منفردا
امام جميع الجهات
 - 271ايرينى نبيل جرجس اسكندر شريك متضامن المقيد برقم قيد  277006وتم ايداعه بتاريخ
 1993-05-03برقم ايداع  5764تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 272سمير جرجس اسكندر مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  277006وتم ايداعه بتاريخ
 1993-05-03برقم ايداع  5764تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خروج السيد  /سمير جرجس
اسكندر للوفاة وخروج ورثتة
 - 273عزه سيد عبدالحافظ هريدى مدير فرع المقيد برقم قيد  288209وتم ايداعه بتاريخ
 1995-03-28برقم ايداع  4461تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :ادارة الشركة والتوقيع عنها
للشركاء المتضامنين السيد  /مصطفى محمد محمود على والسيدة  /عزه سيد عبد الحافظ مجتمعين او منفردين
 - 274مصطفي محمد محمود على مدير فرع المقيد برقم قيد  288209وتم ايداعه بتاريخ
 1995-03-28برقم ايداع  4461تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 275محمد محمود على مدير فرع المقيد برقم قيد  288209وتم ايداعه بتاريخ  1995-03-28برقم
ايداع  4461تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خرج للوفاه
 - 276سوسن محمد عبد الصادق الشامي شريك متضامن المقيد برقم قيد  399309وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-13برقم ايداع  8729تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تعديل صفتها من شريكه موصيه
الي شريكه متضامنه  -تعديل الدارة والتوقيع ليصبح للطرف الول السيدة  /سوسن محمد عبدالصادق الشامى
منفردة ولها كافة الصلحيات لتحقيق غرض الشركة
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 - 277احمد عبدالهادى احمد عبدا عيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  399309وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-13برقم ايداع  8729تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خرج للوفاه
 - 278محمد احمد عبدالهادى احمد عبدا شريك موصى المقيد برقم قيد  399309وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-13برقم ايداع  8729تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 279فرح احمد عبدالهادى احمد عبدا شريك موصى المقيد برقم قيد  399309وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-13برقم ايداع  8729تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 280محمود محمد خالد عمر محمد عبد الرحمن نصير شريك متضامن المقيد برقم قيد  320891وتم
ايداعه بتاريخ  1999-03-06برقم ايداع  1868تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 281احمد طارق عمر محمد نصير مدير و شريك المقيد برقم قيد  320891وتم ايداعه بتاريخ
 1999-03-06برقم ايداع  1868تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح  /يكون حق الدارة والتوقيع لكل من الشريكين السيد  /احمد عبدالحميد احمد عبدالواحد والسيد  /احمد
طارق عمر محمد نصير ( مجتمعين او منفردين ) وذلك فى كل ما يخص ادارة الشركة والتعامل مع جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية والتعامل مع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات وسحب وايداع كافة اشكال
الرهن والقتراض
 - 282محمود احمد طه النمر مدير و شريك المقيد برقم قيد  320891وتم ايداعه بتاريخ
 1999-03-06برقم ايداع  1868تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 283محمود عبد العليم احمد رشوان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  427148وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-15برقم ايداع  6419تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 284حسين عبدالمنعم محمد سيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  427148وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-15برقم ايداع  6419تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح للشريكين المتضامنين  /محمد عبدا محمد وحسين عبدالمنعم محمد منفردين او مجتمعين
 - 285مجدى صبحى حبيب جيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  333944وتم ايداعه بتاريخ
 2000-09-09برقم ايداع  16476تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :خرج للوفاة
 - 286جيهان صابر بدوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  333944وتم ايداعه بتاريخ 2000-09-09
برقم ايداع  16476تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :حق الدارة والتوقيع موكلة الى الشريكة
المتضامنة السيدة  /جيهان صابر بدوى منفردة ولها كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال
التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها ولها حق القتراض او الرهن والتعامل مع البنوك
 - 287اندرو مجدى صبحى حبيب شريك موصى المقيد برقم قيد  333944وتم ايداعه بتاريخ
 2000-09-09برقم ايداع  16476تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 288عمر صالح فرج الشوبك مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  404715وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-27برقم ايداع  18638تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 289على محمد نجيب محمود ابوالفتوح مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  404715وتم ايداعه
بتاريخ  2015-12-27برقم ايداع  18638تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :ادارة الشركة
وتمثيلها والتوقيع باسم الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية تكون للشريك  /على محمد نجيب
محمود والشريك  /عمر صالح الشوبك مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة
والتوقيع على الشيكات وايداع واجراء كافة المعاملت المالية والسحب من البنوك
 - 290صبرى دسوقى عبدالمجيد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  156106وتم ايداعه بتاريخ
 1973-05-17برقم ايداع  5194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :خرج للوفاه
 - 291شريف صبري دسوقي عبدالمجيد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  156106وتم ايداعه
بتاريخ  1973-05-17برقم ايداع  5194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :تعديل حق الدارة
والتوقيع لتصبح  /للشريكين المتضامنين وهم السيدة  /ايناس محمد نبيه عبدالغنى والسيد  /شريف صبري دسوقي
عبدالمجيد محمد ( مجتمعين او منفردين ) وتمثيل الشركة امام الغير وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية
وجهات القضاء وغير ذلك من جهات اخرى لكل منها
 - 292احمد صبري دسوقي عبدالمجيد شريك موصى المقيد برقم قيد  156106وتم ايداعه بتاريخ
 1973-05-17برقم ايداع  5194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
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 - 293عمرو صبري دسوقي عبدالمجيد شريك موصى المقيد برقم قيد  156106وتم ايداعه بتاريخ
 1973-05-17برقم ايداع  5194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 294محمد صبري دسوقي عبدالمجيد شريك موصى المقيد برقم قيد  156106وتم ايداعه بتاريخ
 1973-05-17برقم ايداع  5194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 295ابراهيم صبري دسوقي عبدالمجيد شريك موصى المقيد برقم قيد  156106وتم ايداعه بتاريخ
 1973-05-17برقم ايداع  5194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 296محمد فؤاد جمعه سليمان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  360200وتم ايداعه بتاريخ
 2004-05-17برقم ايداع  8249تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :خرج واستلم كاففة حقوقة
 - 310ياسر محمد محمد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  342396وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-29برقم ايداع  19690تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :اتفق الطرفان الثانى والرابع
الشريكين المتضامنين على ان يكون الدارة والتوقيع للطرف الثانى  /ياسر محمد محمد منفردا دون غيره
 - 311عبدالمنعم السيد نصار محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  342396وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-29برقم ايداع  19690تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 312محمود عبدا محمد حسنين مدير و شريك المقيد برقم قيد  350228وتم ايداعه بتاريخ
 2002-12-04برقم ايداع  20975تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرج لوفاة
 - 313ايمان ابراهيم صفوت موسى مدير و شريك المقيد برقم قيد  350228وتم ايداعه بتاريخ
 2002-12-04برقم ايداع  20975تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرجت واستلمت كافة حقوقها
 - 297احمد حسين محمد حسن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  360200وتم ايداعه بتاريخ
 2004-05-17برقم ايداع  8249تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :اتفق الشركاء على ان يكون حق
الدارة والتوقيع للشريك  /احمد حسين محمد منفردا وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على
عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت
باسم الشركة ولصالحها وله حق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق
قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 298وليد عبد الحليم حسين السيد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  360200وتم ايداعه بتاريخ
 2004-05-17برقم ايداع  8249تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :خرج واستلم كافة حقوقة
 - 299مجدي السيد العربي رجب مدير و شريك المقيد برقم قيد  372445وتم ايداعه بتاريخ
 2005-10-26برقم ايداع  20702تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :خروجة واستلم كافة حقوقة
 - 300هشام انور حسن رمضان مدير و شريك المقيد برقم قيد  372445وتم ايداعه بتاريخ
 2005-10-26برقم ايداع  20702تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :حق الدارة والتوقيع  /للشريك
المتضامن  /هشام انور حسن رمضان منفردا وله حق تمثيل الشركة لدى المصالح الحكومية بصفته الدير المسئول
للشركة وتفويض كل او بعض سلطاته للغير كتابة وتحت اشرافة وكذلك حالة التعهدات او التصرفات الخاصة
بالرهن العقاري والتجاري وبيع الشركة والقتراض والرهن من البنوك وتمثيل الشركة والتعامل مع وامام البنوك
بكافة التعاملت واستلم وتسليم الشيكات
 - 301اندرو اشرف فهمى منصور حنا شريك متضامن المقيد برقم قيد  418764وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-27برقم ايداع  25896تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
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 - 302اسلم فتح ا احمد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  418764وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-27برقم ايداع  25896تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :تعديل الدارة و التوقيع ليصبح/
يكون حق الدارة و التوقيع و المسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك /اسلم فتح ا منفردا وله حق تمثيل و ادارة
الشركه و التوقيع نيابه عنها امام الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و خاصه الشهر العقارى و السجل التجارى و
مصلحه الضرائب و الغرفه التجارية ووزارة الصحه و البيئه و جهاز المجتمعات الجديدة بكافه مرفقاته من كهرباء
و مياه و تليفونات و الهيئه العامه للستثمار و الهيئه العامه للتنميه الصناعيه و هيئه الدفاع المدنى و الدارات
الهندسيه و جميع المحليات و له الحق فى التوقيع على عقود التعديل الخاصه بالشركه و كذلك الحق فى ابرام
العقود من شراء و بيع و كفاله الغير امام الشهر العقارى و الهيئه العامه للستثمار و الغرفه التجارية و السجل
التجارى و مصلحه الضرائب العامه و التعامل مع كافه البنوك من سحب و ايداع و فتح حسابات جاريه و
استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و
كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و رهن اصول الشركه و
ممتلكاتها خاصه المبانى و الراضى و السيارات لنفسه او للغير و لهما حق ابرام كافه العقود و المشارطات و
المناقصات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد و الجل و له حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 303ايمان حامد رزق معوض شريك موصى المقيد برقم قيد  418764وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-27برقم ايداع  25896تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 304طارق طلعت محمد عبد اللطيف يوسف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  404405وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-10برقم ايداع  17612تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :ادارة الشركة
والتوقيع عنها موكولة للشريك الول السيد  /طارق طلعت محمد عبد اللطيف منفردا وله اوسع السلطات
والصلحيات اللزمة لتمثيل الشركة والتعامل باسمها امام كاففة الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص كما له
الحق فى القتراض والرهن من البنوك كما له الحق فى فتح حسابات بالبنوك باسم الشركة والسحب واليداع كما
له الحق فى شراء الصول وبيعها وعمل التوكيلت الخاصة بالشهر العقارى لبيع الصول الخاصة بالشركة كما له
الحق منفردا فى توكيل بجزء او كل صلحياته كما له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى التعامل مع البنوك من
بالسحب او اليداع وكل المعاملت الخاصة بحسابات الشركة لدى البنوك
 - 305الحسين محمد السيد شحاته شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  434730وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-19برقم ايداع  1671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خروج
 - 306سمير توفيق جاد الكريم احمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  434730وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-19برقم ايداع  1671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خروج
 - 307محمد توفيق محمود عبد الحق شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  434730وتم ايداعه
بتاريخ  2010-04-19برقم ايداع  1671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خروج
 - 308محمود عبد التواب كامل خلف شريك متضامن المقيد برقم قيد  434730وتم ايداعه بتاريخ
 تعديل حق 2010-04-19برقم ايداع  1671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  - :دخول
الدارة و التوقيع ليصبح للسيد  /محمود عبد التواب كامل منفردا
 - 309سيد محمد محمد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  342396وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-29برقم ايداع  19690تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 314حاتم محمود عبدا محمد حسنين مدير و شريك المقيد برقم قيد  350228وتم ايداعه بتاريخ
 2002-12-04برقم ايداع  20975تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :الدارة والتوقيع للشريكين /
حاتم محمود عبدا وريم محمود عبدا ( مجتمعين او منفردين )  -السلطات لتحقيق غرض الشركة فيماعدا حق
القرض والرهن مجتمعين
 - 315غاده احمد عبد الوهاب محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  381442وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-19برقم ايداع  20576تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرجت من الشركة واستلمت
كافة حقوقها
 - 316فتنه محمد ابراهيم سلمة رحال شريك متضامن المقيد برقم قيد  381442وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-19برقم ايداع  20576تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 317محمد حسين عبدالوهاب محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  381442وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-19برقم ايداع  20576تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :له حق الدارة والتوقيع منفردا
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 - 318احمد عبد ا احمد ناصر مدير و شريك المقيد برقم قيد  393882وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-24برقم ايداع  14877تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 319ايهاب حامد عبد السلم عيد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  431068وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-11برقم ايداع  359تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 320اسامه حامد عبد السلم مدير و شريك المقيد برقم قيد  431068وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-11برقم ايداع  359تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع لتصبح
الدارة والتوقيع للطرفين السيد  /اسامه حامد عبد السلم و ايهاب حامد عبدالسلم مجتمعين او منفردين ولهم حق
التعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية وتوكيل الغير والتعامل مع البنوك والتوقيع على جميع تعاملت
الشركة فى جميع تعاملتها والتوقيع على العقود التى تخص بها الشركة
 - 321مدحت احمد شعبان شريك موصى المقيد برقم قيد  344060وتم ايداعه بتاريخ 2002-02-03
برقم ايداع  2027تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 322كلير فرنسيس وهبة شريك متضامن المقيد برقم قيد  171180وتم ايداعه بتاريخ
 1975-07-02برقم ايداع  8892تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :تعديل الصفة من موصي الى
متضامن  .ادارة الشركة والتوقيع عنها والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين كلير فرنسيس وهبة
برسوم وايريني محفوظ اميل بشارة منفردين ولهما في سبيل ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ولهما
مجتمعين حق التوقيع امام البنوك وفتح الحسابات والعتمادات المستندية والسحب واليداع وصرف الشيكات باسم
الشركة والقتراض والرهن لصول الشركة
 - 323إيريني محفوظ اميل شريك متضامن المقيد برقم قيد  171180وتم ايداعه بتاريخ
 1975-07-02برقم ايداع  8892تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 324ميري محفوظ اميل بشارة شريك موصى المقيد برقم قيد  171180وتم ايداعه بتاريخ
 1975-07-02برقم ايداع  8892تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 325ماهر فرنسيس وهبه شريك متضامن المقيد برقم قيد  171180وتم ايداعه بتاريخ
 1975-07-02برقم ايداع  8892تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خرج للوفاة
 - 326عبدالهادى اسماعيل محمد الشافعى مدير و شريك المقيد برقم قيد  279901وتم ايداعه بتاريخ
 1993-11-22برقم ايداع  15485تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خرج للوفاة
 - 327سمير محمد محمود حسن شريك موصى المقيد برقم قيد  348749وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-21برقم ايداع  16450تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :تعديل صفة الشريك من شريك
متضامن الى شريك موصى
 - 328حسن سمير محمد محمود مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  348749وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-21برقم ايداع  16450تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :الدارة والتوقيع  /اتفق الشركاء
على ان الطرف الثالث السيد  /حسن سمير محمد محمود هو مدير الشركة وله حق الدارة والتوقيع منفردا فى كل
ما يخص الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء وله حق الرهن والقتراض من البنوك باسم الشركة منفردا وله
الحق فى تفويض الغير نيابة عنه بجميع المهام المتعلقة بادارة الشركة والتوقيع عنها امام جميع الجهات الرسمية
والغير رسمية
 - 329رانيا ماهر احمد زمزم شريك متضامن المقيد برقم قيد  385728وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-15برقم ايداع  17483تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
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 - 330خالد هشام محمود لطفى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  385728وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-15برقم ايداع  17483تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :حق الدارة و التوقيع لتصبح
لكل من الشريكين المتضامنين و هما  -1 :السيد  /خالد هشام محمود لطفي  -2السيدة  /رانيا ماهر احمد زمزم
مجتمعين أو منفردين و لهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة و يكون لهم حق التعامل مع جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح أو غلق الحسابات و إصدار خطابات و
شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك
حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات بإسم الشركة
و لمصلحتها و كذلك حق التوقيع علي عقود القرض و الرهن بإسم الشركة و الحق في تعيين و عزل المستخدمين
و وكلء الشركة و تحديد رواتبهم و أجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توثيق و تحويل و بيع و تسديد كافة
المستندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و الشتراطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل و له الحق في فتح فروع للشركة داخل و خارج جمهورية مصر العربية و كذلك الحق في توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 331هشام محمود لطفى السيد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  385728وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-15برقم ايداع  17483تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خرج للوفاة
 - 332وائل على ماهر عبد العظيم ناصف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  398856وتم ايداعه
بتاريخ  2014-04-28برقم ايداع  5267تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خرج من الشركة
واستلم كافة حقوقة
 - 333ايهاب سالم على داود مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  398856وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-28برقم ايداع  5267تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :الدارة والتوقيع تكون موكلة
للسيد  /ايهاب سالم على داود الطرف الول والسيدة  /رباب يحى عبد الحميد الطرف الثالث مجتمعين او منفردين
 - 334عصمت حمدى لطفى عثمان مدير و شريك المقيد برقم قيد  242715وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-29برقم ايداع  12573تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح موكول للطرف الثانى والرابع فقط مجتمعين او منفردين لتحقيق غرض الشركة شريطة ان يتم ذلك لحساب
الشركة وباسمها
 - 335احمد محمد نبيل حمدى لطفى شريك متضامن المقيد برقم قيد  242715وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-29برقم ايداع  12573تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 336شريف محمد نبيل حمدى لطفى عثمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  242715وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-29برقم ايداع  12573تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 337عمر محمد عبدالستار محمد عبده شريك موصى المقيد برقم قيد  330137وتم ايداعه بتاريخ
 2000-03-25برقم ايداع  5240تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 338محمود السعيد السيد محمد ياسين مدير فرع المقيد برقم قيد  434718وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع  12625تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :له حق الداره والتوقيع
 - 339اسامه عبد الرحمن زيان عبد ا مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  287445وتم ايداعه
بتاريخ  1995-02-07برقم ايداع  2096تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل صفة الشريك
من موصى الى متضامن  -حق الدارة والتوقيع للستاذ  /اسامة عبدالرحمن زيان منفردا وله الحق فى بيع وشراء
الصول والسيارات وحق التعامل مع البنوك بالقتراض او السحب على المكشوف وجميع التعاملت الخاصة
بالبنوك وكل ما يخص الشركة ويجوز له تفويض الطرف الخر او الغير فى بعض الختصاصات وذلك بتفويض
او بتوكيل رسمى بذلك
 - 340غادة سعيد حسن شرف الدين مدير و شريك المقيد برقم قيد  287445وتم ايداعه بتاريخ
 1995-02-07برقم ايداع  2096تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خرجت واستلمت كافة حقوقها
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 - 341حسانين احمد حسانين احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  388443وتم ايداعه بتاريخ
 2009-04-30برقم ايداع  7317تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع يكون
حق الدارة والمسئوليه امام الجهات الرسمية للشريك حسانين احمد حسانين احمد منفردا وله الحق فى التعامل باسم
الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها وكذلك وله الحق فى التصرف فى ممتلكات الشركه والحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر
 - 342حامد محمد حامد البيومى مدير و شريك المقيد برقم قيد  388443وتم ايداعه بتاريخ
 2009-04-30برقم ايداع  7317تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خرج واستلم كافة مستحقاته
 - 343اميره احمد عبد المجيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  381879وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-10برقم ايداع  21959تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 344سعد تامر جبرائيل سعد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  317089وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-30برقم ايداع  17314تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :خرج من الشركة للوفاة
 - 345ريمون سعد تامر جبرائيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  317089وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-30برقم ايداع  17314تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :تكون ادارة الشركة وحق
التوقيع موكلة الى الطرف الول منفردا السيد  /ريمون سعد تامر جبرائيل وله كافة السلطات لتحقيق غرض
الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها كما له الحق فى التعامل مع
كافة البنوك ايداعا وسحبا وكذلك التوقيع على سندات المديونية
 - 346ساميه منير عزيز غبر مدير و شريك المقيد برقم قيد  401770وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-10برقم ايداع  6656تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :خرجت واستلمت كافة حقوقها
 - 347ايرينى ماهر جورجى اسكندر مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  401770وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-10برقم ايداع  6656تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :تعديل صفة الشريكة من موصية
الى متضامنة  -تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح  /للشريكين ماجد رياض وصفى وايرينى ماهر جورجى
اسكندر ( مجتمعين او منفردين )
 - 348ماجد رياض وصفى رياض مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  401770وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-10برقم ايداع  6656تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :تعديل صفة الشريك من موصى
الى متضامن
 - 349جورج فوزي وهبه حبشي شريك متضامن المقيد برقم قيد  149420وتم ايداعه بتاريخ
 1972-01-22برقم ايداع  711تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :اصبحت الدارة والتوقيع لكل من
السيد  /جورج فوزي وهبه حبشي والسيد  /جون جورج فوزي وهبه حبشي والسيد  /اندرو جورج فوزي وهبه
حبشي مجتمعين او منفردين ولكل ان يوكل غيره فى كل او بعض اعمال الشركة
 - 350ماجد فوزي وهبه حبشي شريك متضامن المقيد برقم قيد  149420وتم ايداعه بتاريخ
 1972-01-22برقم ايداع  711تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خرج من الشركة واستلم كافة
حقوقة
 - 351احمد صالح عبدا شريك متضامن المقيد برقم قيد  285865وتم ايداعه بتاريخ 1994-11-15
برقم ايداع  17050تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 352محمد صالح عبدا معلى شريك متضامن المقيد برقم قيد  285865وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-15برقم ايداع  17050تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 353محمود احمد السيد الطويل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  431366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-14برقم ايداع  2236تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خرج واستلم كافة حقوقة
 - 354سعيده عبد الستار محمد حفنى شريك متضامن المقيد برقم قيد  431366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-14برقم ايداع  2236تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :حق الدارة والتوقيع يصبح
للشريكين المتضامنين السيد  /طارق المير محمد محمد حفنى والسيدة  /سعيده عبد الستار محمد حفنى مجتمعين
او منفردين ولهما فى سبيل ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركة
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 - 355محمد احمد محمد عبدالكريم شريك متضامن المقيد برقم قيد  434745وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع  13276تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 356منتصر عبدالعال عبدالحميد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  320429وتم ايداعه بتاريخ
 1999-02-18برقم ايداع  2602تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خرج من الشركة واستلم كافة
حقوقة
 - 357رضا رمزى كامل حنا سعد مدير و شريك المقيد برقم قيد  395618وتم ايداعه بتاريخ
 2012-06-24برقم ايداع  9150تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
لتصبح للشريكين المتضامنين  /السيد رضا رمزى كامل والسيده  /شيرين سمير فهمى منفردين او مجتمعين ولهم
حق توكيل الغير
 - 358صلح حامد حسن حماده شريك متضامن المقيد برقم قيد  426580وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-19برقم ايداع  3283تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 359سريه عبدالتواب بيومى عامر شريك متضامن المقيد برقم قيد  426580وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-19برقم ايداع  3283تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 360محمد صلح حامد حماده شريك متضامن المقيد برقم قيد  426580وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-19برقم ايداع  3283تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 361ايمن عبد الصمد عبد ربه القرش مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  426580وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-19برقم ايداع  3283تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :تعديل حق الدارة
والتوقيع ليصبح على النحو التالى  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن
السيد  /ايمن عبدالصمد عبدربه القرش ( منفردا ) وللشريك المتضامن السيد  /محمد صلح حامد حماده والشريكة
المتضامنة السيدة  /عزة احمد محمد القرش ( مجتمعان فقط ) ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن باسم الشركة وكذلك لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 362محمد شعبان سليم على مدير و شريك المقيد برقم قيد  346340وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-01برقم ايداع  9162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خرج للوفاة
 - 363محمود محمد شعبان سليم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  346340وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-01برقم ايداع  9162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :حق الدارة والتوقيع للطرفين
عز الدين شعبان سليم ومحمود محمد شعبان سليم مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات لحقوق غرض الشركة
والتمثيل امام الجهات الحكومية وتوقيع احدهما ملزم طالما انه يدخل تحت غرض الشركة وتحت عنوانها
 - 364سارة محمد شعبان سليم شريك موصى المقيد برقم قيد  346340وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-01برقم ايداع  9162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 365فردوس ابراهيم مصطفى احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  346340وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-01برقم ايداع  9162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 366نهى ابراهيم ابراهيم عفيفى عبدا مدير و شريك المقيد برقم قيد  411811وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-22برقم ايداع  24988تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح للشريكين المتضامنين مجتمعين
 - 367احمد محمد كمال عبد الهادى شريك متضامن المقيد برقم قيد  411811وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-22برقم ايداع  24988تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 368ثروت نظيم ابراهيم شريك موصى المقيد برقم قيد  209942وتم ايداعه بتاريخ 1981-03-22
برقم ايداع  4794تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :خرج للوفاه
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 - 369محمود على محمد حسن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  399735وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-13برقم ايداع  1216تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
لتصبح  /للشريك المتضامن منفردا فيماعدا الرهن والقتراض الصول يكون لكل الشركاء مجتمعين فقط
 - 370عصام محمد عبده عبدالكريم شريك متضامن المقيد برقم قيد  399735وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-13برقم ايداع  1216تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
 - 371محمد صلح جمعه شريك موصى المقيد برقم قيد  399735وتم ايداعه بتاريخ 2014-10-13
برقم ايداع  1216تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :خرج واستلم كافة حقوقه
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4404

 - 1رافت اسعد بساده تاجر فرد سبق قيده برقم  183109 :قيدت فى  1985-03-25برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-24
 - 2رافت اسعد بساده تاجر فرد سبق قيده برقم  183109 :قيدت فى  1977-06-29برقم ايداع
 10361وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 3منتصر عبدالغني حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  214519 :قيدت فى  1981-11-11برقم ايداع
 21709وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-10
 - 4محسن توفيق رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  218014 :قيدت فى  1998-05-18برقم ايداع
 8166وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-17
 - 5حسام فهمي عبد المعطي تاجر فرد سبق قيده برقم  218320 :قيدت فى  1982-04-17برقم ايداع
 7386وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 6مؤسسه الدكتور محمد حفني تاجر فرد سبق قيده برقم  280046 :قيدت فى  1993-11-29برقم ايداع
 15900وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-28
 - 7الورشة الفنية لتشغيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  302243 :قيدت فى  1997-02-19برقم
ايداع  2996وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 8محمود عبدالصبور علي تاجر فرد سبق قيده برقم  304462 :قيدت فى  1997-05-18برقم ايداع
 9424وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 9ابراهيم يايسن ابراهيم علي قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  337836 :قيدت فى  2001-03-31برقم
ايداع  4887وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-30
 - 10رومانى عزيز وهبه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  341159 :قيدت فى  2001-08-29برقم ايداع
 15605وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-28
 - 11صيدليه د0احمد شعراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  366101 :قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع
 2914وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-15
 - 12محمد سامي راشد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  368254 :قيدت فى  2005-05-17برقم ايداع
 9195وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 13ماجد عبد الخالق علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  371826 :قيدت فى  2005-09-28برقم
ايداع  19001وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-27
 - 14ايمن ندا تاجر فرد سبق قيده برقم  377846 :قيدت فى  2006-05-24برقم ايداع  10643وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 15صيدلية د رامى برزى تاجر فرد سبق قيده برقم  382455 :قيدت فى  2006-11-14برقم ايداع
 23992وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 16كونتاكت اليكتريك للتوريدات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  384045 :قيدت فى
 2007-02-18برقم ايداع  2680وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-17
 - 17احمد عبد الجليل احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  384049 :قيدت فى  2007-02-18برقم
ايداع  2705وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-17
 - 18سعيد منصور شقره ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  389466 :قيدت فى  2009-12-21برقم
ايداع  18913وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-20
 - 19محمد عبدالمجيد رمزى عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  391605 :قيدت فى 2016-06-27
برقم ايداع  13423وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 20محمد عبدالمجيد رمزى عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  391605 :قيدت فى 2010-11-23
برقم ايداع  17618وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-22
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 - 21ماركو محروس منصور طانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  391642 :قيدت فى 2010-11-25
برقم ايداع  17842وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-24
 - 22وسيم فيليب ناشد عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  392656 :قيدت فى  2011-03-15برقم
ايداع  3365وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-14
 - 23نادر كرم خله بنيامين تاجر فرد سبق قيده برقم  392739 :قيدت فى  2011-04-04برقم ايداع
 4306وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-03
 - 24ثروت بشارة ابادير برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم  395199 :قيدت فى  2012-04-19برقم ايداع
 6145وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 25مايكل ايليا كلم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  398844 :قيدت فى  2014-04-27برقم ايداع
 5189وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-26
 - 26محمد سعيد عطية حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  400068 :قيدت فى  2014-11-24برقم ايداع
 14300وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-23
 - 27احمد رضا عبد العزيز حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  404299 :قيدت فى  2015-12-07برقم
ايداع  17216وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-06
 - 28منى محمد عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  409852 :قيدت فى  2016-09-06برقم ايداع
 17914وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-05
 - 29دعاء محمد نظيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  411184 :قيدت فى  2016-11-21برقم ايداع
 22073وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 30سليمان السيد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  411477 :قيدت فى  2016-12-05برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 31محمد سامى راشد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  412400 :قيدت فى  2017-01-26برقم ايداع
 1682وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
 - 32عبد الرحمن حسين محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  413329 :قيدت فى  2017-03-13برقم
ايداع  4996وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 33يوسف سمير جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  413588 :قيدت فى  2017-03-22برقم ايداع
 5532وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 34محمود احمد عبد الحفيظ نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  414410 :قيدت فى 2017-05-10
برقم ايداع  8995وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 35رنده نبيل محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  414584 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 9584وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 36محمد عبدا محمد فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  434647 :قيدت فى  2017-04-12برقم ايداع
 1931630وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 37فتحي ابراهيم معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  124934 :قيدت فى  1964-12-19برقم ايداع
 13068وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2009-12-18
 - 38حسين اسماعيل حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  146698 :قيدت فى  1971-05-20برقم ايداع
 3598وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-19
 - 39محسن توفيق رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  218014 :قيدت فى  1982-04-03برقم ايداع
 6585وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 40عبدا الدسوقي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  246000 :قيدت فى  1987-03-21برقم ايداع
 5397وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 41عصام زكريا حافظ حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  269290 :قيدت فى  1991-10-20برقم
ايداع  14356وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 42رضا نبوي عبدالمعطي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  296840 :قيدت فى  1996-07-18برقم
ايداع  11384وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-17
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 - 43نبيل تلميذ بسكالي تاجر فرد سبق قيده برقم  302732 :قيدت فى  1997-03-10برقم ايداع
 4484وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-09
 - 44رمزي وهيب بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  304818 :قيدت فى  1997-05-29برقم ايداع
 10341وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 45مصوغات اسامه ومجوهرات تاجر فرد سبق قيده برقم  323795 :قيدت فى  1999-06-28برقم
ايداع  11604وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-27
 - 46ورشه حسن للحذيه تاجر فرد سبق قيده برقم  327814 :قيدت فى  1999-12-04برقم ايداع
 22865وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-03
 - 47احمد ماهرمحمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  341357 :قيدت فى  2001-09-10برقم ايداع
 816302وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-09
 - 48عاطف عبد الكريم ابراهيم نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  347815 :قيدت فى  2002-08-07برقم
ايداع  13562وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-06
 - 49محمد فريد عبد المقصود حمام تاجر فرد سبق قيده برقم  353888 :قيدت فى  2003-06-22برقم
ايداع  10520وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-21
 - 50ناجي عبده لوندي تاجر فرد سبق قيده برقم  357639 :قيدت فى  2004-01-11برقم ايداع 480
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-10
 - 51طارق يحيي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  377869 :قيدت فى  2006-05-24برقم ايداع
 10708وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 52محمد سيد حسن علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  379895 :قيدت فى  2006-07-27برقم
ايداع  16116وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-26
 - 53حمدي حافظ شحاته موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  380986 :قيدت فى  2006-08-29برقم ايداع
 19129وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-28
 - 54حمدى حافظ شحاته موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  380986 :قيدت فى  2006-11-27برقم ايداع
 25255وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 55ايمن ماهر عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  384344 :قيدت فى  2007-04-05برقم ايداع
 5738وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 56رومانى للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  394462 :قيدت فى  2012-01-10برقم ايداع 595
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 57ايهاب محمد الشحات حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  394920 :قيدت فى  2012-03-11برقم
ايداع  3922وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 58محمود محمد سليمان سليمان الطير تاجر فرد سبق قيده برقم  402674 :قيدت فى 2015-09-14
برقم ايداع  12314وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-13
 - 59مصطفى محمد ابراهيم المام تاجر فرد سبق قيده برقم  410169 :قيدت فى  2016-10-03برقم
ايداع  19043وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
 - 60اسامه ابراهيم طه ( رود ستار ) تاجر فرد سبق قيده برقم  411871 :قيدت فى  2016-12-21برقم
ايداع  25276وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 61محمد محمد على عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  412306 :قيدت فى  2017-01-19برقم
ايداع  1330وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 62محمد السيد محمود شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  412375 :قيدت فى  2017-01-24برقم ايداع
 1602وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 63محمد لطفى على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  414502 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 9264وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 64شادى سمير محمد ربيع على تاجر فرد سبق قيده برقم  415197 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  11842وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
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 - 65معرض ماهر لقطع غيار الموتوسكلت والدرجات تاجر فرد سبق قيده برقم  260908 :قيدت فى
 1990-02-05برقم ايداع  1861وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-02-04
 - 66الشناوي علي عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  280470 :قيدت فى  1993-12-19برقم ايداع
 17199وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-18
 - 67نشات جميل رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  281022 :قيدت فى  1994-01-18برقم ايداع 958
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-17
 - 68محمود على سليم حسين النشار تاجر فرد سبق قيده برقم  303187 :قيدت فى  1997-03-25برقم
ايداع  5876وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 69اشرف امين شاكر ترعلي تاجر فرد سبق قيده برقم  303394 :قيدت فى  1997-04-01برقم ايداع
 6405وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-31
 - 70مجدي توفيق محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  305271 :قيدت فى  1997-06-14برقم ايداع
 11629وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 71داليا ماهر امين ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم  314276 :قيدت فى  1998-06-07برقم ايداع
 9766وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-06
 - 72جوده احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  322302 :قيدت فى  1999-05-09برقم ايداع
 7660وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-08
 - 73علي عبدالعظيم علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  323369 :قيدت فى  1999-06-12برقم
ايداع  10452وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-11
 - 74وفاء على احمد الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم  341534 :قيدت فى  2001-09-18برقم ايداع
 16876وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 75منتصر محمد يسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  344829 :قيدت فى  2002-03-19برقم ايداع
 4567وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 76عبد ا سلمه محمود عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  345851 :قيدت فى  2002-05-11برقم
ايداع  87759وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 77خالد على حنفى علم تاجر فرد سبق قيده برقم  350700 :قيدت فى  2003-01-05برقم ايداع
 171وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-04
 - 78حنان سعد محمود عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  373723 :قيدت فى  2005-12-21برقم
ايداع  24383وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-20
 - 79هشام احمد محمود حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  374980 :قيدت فى  2006-02-15برقم ايداع
 2791وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-14
 - 80سليمان خلف سليمان خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  376525 :قيدت فى  2006-04-13برقم ايداع
 7484وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-12
 - 81عبد المحسن عمر عبد ا خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  381089 :قيدت فى  2006-08-31برقم
ايداع  19365وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-30
 - 82داليا محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  381937 :قيدت فى  2013-01-02برقم ايداع 71
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-01
 - 83داليا محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  381937 :قيدت فى  2008-12-28برقم ايداع
 18104وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-27
 - 84داليا محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  381937 :قيدت فى  2006-10-15برقم ايداع
 22183وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-14
 - 85خالد صلح محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  392172 :قيدت فى  2011-01-12برقم
ايداع  746وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-11
 - 86عبد الفتاح محمد رستم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  392869 :قيدت فى  2011-05-05برقم
ايداع  5953وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
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 - 87سعيد محمود حسن حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  394355 :قيدت فى  2012-01-05برقم ايداع
 288وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 88جرجس زكريا صادق ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  403117 :قيدت فى  2015-10-12برقم
ايداع  11674وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-11
 - 89بهاء الدين احمد عبد الوهاب محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  405224 :قيدت فى
 2016-01-20برقم ايداع  1166وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-19
 - 90صيدليه د بول نشأت رمزى تاجر فرد سبق قيده برقم  406013 :قيدت فى  2016-02-23برقم
ايداع  3660وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-22
 - 91احمد ابراهيم محمد محمد حمادة تاجر فرد سبق قيده برقم  406223 :قيدت فى  2016-03-03برقم
ايداع  4346وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-02
 - 92اشرف سيد عباس سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  406230 :قيدت فى  2016-03-03برقم ايداع
 4356وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-02
 - 93عبد ا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  406916 :قيدت فى  2016-04-04برقم ايداع
 6901وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-03
 - 94مصطفى مصطفى على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  407125 :قيدت فى 2016-04-13
برقم ايداع  7587وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-12
 - 95مايكل ميشيل جرجس باسيلوس تاجر فرد سبق قيده برقم  411498 :قيدت فى  2016-12-05برقم
ايداع  23789وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 96دينا كمال سليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  412915 :قيدت فى  2017-02-22برقم ايداع
 3631وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 97فولى سيد على ابو الليل تاجر فرد سبق قيده برقم  413840 :قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع
 6939وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 98دسوقى محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  414534 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 9388وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 99ساره صلح محمود سيد كريشة تاجر فرد سبق قيده برقم  414707 :قيدت فى  2017-05-23برقم
ايداع  10026وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 100هبه سعيد عبدالغفار الحفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  414885 :قيدت فى  2017-06-01برقم
ايداع  10664وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 101مهاب محمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  415074 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 11407وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 102احمد على سليمان عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  415152 :قيدت فى  2017-06-15برقم
ايداع  11653وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-14
 - 103ميلد شحاته تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  178431 :قيدت فى  1976-09-12برقم ايداع
 10661وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-11
 - 104سيد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  197603 :قيدت فى  1979-07-28برقم ايداع
 11009وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-27
 - 105سليمان اسماعيل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  237575 :قيدت فى  1985-09-29برقم ايداع
 11368وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-28
 - 106نبيل حليم للمقاولت و التوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  247274 :قيدت فى
 1987-06-15برقم ايداع  9475وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-14
 - 107عطيه عبدالمسيح عطيه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  271672 :قيدت فى  1992-03-26برقم
ايداع  4563وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
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 - 108ممدوح فاروق يونس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  300707 :قيدت فى  1996-12-17برقم
ايداع  23398وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-16
 - 109حسام الدين الدسوقى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  346012 :قيدت فى  2013-01-17برقم
ايداع  1073وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-16
 - 110حسام الدين الدسوقي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  346012 :قيدت فى  2002-05-18برقم
ايداع  8187وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 111مدحت ابو النوار عبد الوالي تاجر فرد سبق قيده برقم  347141 :قيدت فى  2002-07-06برقم
ايداع  11509وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-05
 - 112محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  349384 :قيدت فى  2002-10-22برقم ايداع
 18440وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-21
 - 113مصطفى رزق احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  352573 :قيدت فى  2003-04-13برقم
ايداع  6249وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-12
 - 114محمد عبده لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  367080 :قيدت فى  2005-03-26برقم ايداع
 5725وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-25
 - 115صيدليه د احمد سامي ابو النور تاجر فرد سبق قيده برقم  373753 :قيدت فى 2005-12-24
برقم ايداع  24463وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-23
 - 116مصطفي قرني محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  375068 :قيدت فى  2006-02-20برقم
ايداع  3064وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-19
 - 117محمود عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  379111 :قيدت فى  2006-06-29برقم
ايداع  13925وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-28
 - 118اشرف ابراهيم ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  380374 :قيدت فى  2006-08-10برقم
ايداع  17494وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 119سعيد السيد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  380756 :قيدت فى  2006-08-22برقم ايداع
 18474وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 120رافت حنا توفيق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  386413 :قيدت فى  2008-03-13برقم ايداع
 3905وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-12
 - 121هدى منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  388983 :قيدت فى  2009-08-18برقم
ايداع  13264وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-17
 - 122داليا ماهر امين ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم  390872 :قيدت فى  2010-08-12برقم ايداع
 12801وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-11
 - 123فوزيه متولى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  393807 :قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع
 14394وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 124جورج فوزى كامل سيداروس تاجر فرد سبق قيده برقم  395649 :قيدت فى  2012-07-01برقم
ايداع  9394وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 125باسم احمد محمود السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  400648 :قيدت فى 2014-12-28
برقم ايداع  16415وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-27
 - 126جميل ابوالمعاطى جميل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  404528 :قيدت فى  2015-12-16برقم
ايداع  18034وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-15
 - 127ايمان زكى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  410757 :قيدت فى  2016-10-31برقم ايداع
 21125وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-30
 - 128احمد عبدالرحمن عبداللطيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  410994 :قيدت فى 2016-11-10
برقم ايداع  21982وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-09
 - 129الغالى لتاجير السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  411580 :قيدت فى  2016-12-08برقم ايداع
 24124وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-07
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 - 130كريم رمضان عبدالمولى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  411902 :قيدت فى  2016-12-28برقم
ايداع  25383وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 131خالد حفنى حماد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  412602 :قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع
 2430وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 132غريب حسن امام رويعى تاجر فرد سبق قيده برقم  413008 :قيدت فى  2017-02-27برقم ايداع
 3920وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 133عبد الوهاب محمد عيسى منون تاجر فرد سبق قيده برقم  413813 :قيدت فى 2017-04-04
برقم ايداع  6791وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 134اشرف فوزى فهيم جيد تاجر فرد سبق قيده برقم  414183 :قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع
 8188وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 135محمد حسنى سالم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  414311 :قيدت فى  2017-05-03برقم
ايداع  8578وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 136معروف حسن عبدالحليم الصعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم  151476 :قيدت فى 1972-06-19
برقم ايداع  4538وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 137سمير عيسي بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  231421 :قيدت فى  1984-04-18برقم ايداع
 6135وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-17
 - 138سليم استيل تاجر فرد سبق قيده برقم  238480 :قيدت فى  1985-12-03برقم ايداع 13662
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-02
 - 139عميد ابراهيم محمد مصطفي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  247361 :قيدت فى
 1987-06-21برقم ايداع  9744وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-20
 - 140عطور مصطفي الحناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  282003 :قيدت فى  1994-03-27برقم ايداع
 4141وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-26
 - 141ابراهيم عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  290710 :قيدت فى  1995-08-20برقم ايداع
 12116وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-19
 - 142مصنع فليوباتير لمنتجات الشموع السائله ياسر بهجت نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم 297933 :
قيدت فى  1996-09-14برقم ايداع  15138وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-09-13
 - 143عصام فتحي ابراهيم معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  372826 :قيدت فى  2005-11-19برقم
ايداع  21797وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-18
 - 144صيدليه د نرمين مختار تاجر فرد سبق قيده برقم  374395 :قيدت فى  2006-01-23برقم ايداع
 1141وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-22
 - 145عمرو محمد يسري سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  376370 :قيدت فى  2006-04-09برقم ايداع
 7041وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-08
 - 146عادل عمر منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  386323 :قيدت فى  2008-03-02برقم ايداع
 3168وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-01
 - 147ياسر فتحى محمود عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  386994 :قيدت فى 2008-06-22
برقم ايداع  9339وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-21
 - 148خالد السيد اسماعيل السيد وهبى تاجر فرد سبق قيده برقم  389711 :قيدت فى 2010-02-15
برقم ايداع  2370وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-14
 - 149محمد جمال عباس نصر الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  394494 :قيدت فى
 2012-01-12برقم ايداع  732وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-11
 - 150محمد احمد طه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  395283 :قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع
 6713وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
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 - 151عمرو صبحى محمود السايح تاجر فرد سبق قيده برقم  408388 :قيدت فى  2016-06-14برقم
ايداع  11789وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 152سامح مترى توفيق ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  412282 :قيدت فى  2017-01-18برقم
ايداع  1238وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 153اسماعيل مصطفى مصطفى النعناعى تاجر فرد سبق قيده برقم  412950 :قيدت فى
 2017-02-23برقم ايداع  3733وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-22
 - 154محمد محمود شحاته عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  414503 :قيدت فى 2017-05-14
برقم ايداع  9270وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 155امل شاكر بشرى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  414865 :قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
 10623وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 156محمد عباس ابراهيم العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  212070 :قيدت فى  1981-07-05برقم
ايداع  10813وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-04
 - 157محمود عبده شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  241835 :قيدت فى  1986-08-03برقم ايداع
 9211وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-02
 - 158كريم عبدالحافظ لبيع ملبس الطفال الحريمي تاجر فرد سبق قيده برقم  264883 :قيدت فى
 1990-12-12برقم ايداع  15083وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-12-11
 - 159ليبار يدلويس كركور تاجر فرد سبق قيده برقم  266989 :قيدت فى  1991-05-20برقم ايداع
 6214وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-19
 - 160مطعم الكاشف تاجر فرد سبق قيده برقم  271355 :قيدت فى  1992-03-02برقم ايداع 3467
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-01
 - 161سامي عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  301237 :قيدت فى  1997-01-04برقم ايداع
 208وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 162احمد محمد قبيصي تاجر فرد سبق قيده برقم  335469 :قيدت فى  2000-11-19برقم ايداع
 20752وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-18
 - 163طارق مصطفي يوسف الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  342812 :قيدت فى  2009-10-29برقم
ايداع  16379وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-28
 - 164طارق مصطفي يوسف الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  342812 :قيدت فى  2001-11-19برقم
ايداع  21070وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 165مجدي مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  345716 :قيدت فى  2002-05-04برقم ايداع
 7396وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 166هوتليير مجدي مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  345716 :قيدت فى  2002-05-04برقم
ايداع  7396وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 167محمد عطا فتحي عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  373795 :قيدت فى  2005-12-24برقم
ايداع  24561وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-23
 - 168صبري حسين محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  375628 :قيدت فى  2006-03-09برقم
ايداع  4688وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-08
 - 169القماش تاجر فرد سبق قيده برقم  379702 :قيدت فى  2006-07-19برقم ايداع  15592وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
 - 170ملك فؤاد ملك سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  380457 :قيدت فى  2006-08-13برقم ايداع
 17698وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-12
 - 171نائل نحميا زكي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  382297 :قيدت فى  2006-11-07برقم ايداع
 23404وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
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 - 172مؤمن السيد صوفى رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  394179 :قيدت فى  2011-12-18برقم
ايداع  17249وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 173حنان عبد المعطى حسنين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  395354 :قيدت فى 2012-05-14
برقم ايداع  7244وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 174محمود محمد حسام عبده يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  400150 :قيدت فى 2014-11-27
برقم ايداع  14548وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-26
 - 175احمد فاروق على طه تاجر فرد سبق قيده برقم  406391 :قيدت فى  2016-03-10برقم ايداع
 4964وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-09
 - 176حازم فايزعبدالشافى عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  406764 :قيدت فى  2016-03-28برقم
ايداع  6308وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 177كوافير خالد محمد عطيه مدبولى تاجر فرد سبق قيده برقم  408818 :قيدت فى 2016-07-14
برقم ايداع  14110وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-13
 - 178كريم عدنان عربى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  410446 :قيدت فى  2016-10-18برقم
ايداع  20078وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-17
 - 179ميادة خيرت محمد محمد سليمان ابو سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  411119 :قيدت فى
 2016-11-17برقم ايداع  22458وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-16
 - 180حازم عبد النعيم منصور زهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  411814 :قيدت فى 2016-12-22
برقم ايداع  24993وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 181محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  414307 :قيدت فى  2017-05-03برقم ايداع
 8563وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 182احمد عزت عابد ابراهيم عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  414564 :قيدت فى 2017-05-16
برقم ايداع  9515وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 183محمد طارق محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  414596 :قيدت فى  2017-05-17برقم
ايداع  9621وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 184طارق على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  414677 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 9934وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 185مؤسسة بدر الدين للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  414998 :قيدت فى
 2017-06-07برقم ايداع  11100وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-06
 - 186مصطفى محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415195 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  11809وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 187رمضان سعيد عيد خضير تاجر فرد سبق قيده برقم  266783 :قيدت فى  1991-05-07برقم
ايداع  5493وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-06
 - 188احمد سعيد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  267664 :قيدت فى  1991-07-06برقم ايداع
 8411وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 189امجد يوسف كندي تاجر فرد سبق قيده برقم  286752 :قيدت فى  1994-12-29برقم ايداع
 19895وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-28
 - 190حسن عبدالستار حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  302783 :قيدت فى  1997-03-12برقم ايداع
 4652وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 191مكتب رحلت النصر ترافيل تاجر فرد سبق قيده برقم  328232 :قيدت فى  1999-12-22برقم
ايداع  24108وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-21
 - 192عبد الحميد سني الدين محمد صادق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  369207 :قيدت فى
 2005-06-21برقم ايداع  11879وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-06-20
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 120 of 176

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 193اسماعيل خاطر محمد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  372194 :قيدت فى  2005-10-15برقم
ايداع  20027وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-14
 - 194محمد جوده سعد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  378702 :قيدت فى  2006-06-18برقم ايداع
 12823وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-17
 - 195محمد احمد محمد محمد سماحه تاجر فرد سبق قيده برقم  392148 :قيدت فى 2011-01-11
برقم ايداع  616وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-10
 - 196على ابراهيم ابراهيم على شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  394688 :قيدت فى 2012-02-06
برقم ايداع  1986وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 197محمد هشام محمد الظواهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  395505 :قيدت فى  2012-06-06برقم
ايداع  8410وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 198وائل محمد ابراهيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  408009 :قيدت فى  2016-05-25برقم ايداع
 10440وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-24
 - 199بسمه عبد الرؤوف محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  411396 :قيدت فى 2016-11-30
برقم ايداع  23410وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-29
 - 200مصطفى عبد الجواد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  413389 :قيدت فى  2017-03-14برقم
ايداع  5198وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 201اكرامى رجب قطب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  414251 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  8372وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 202محمد سيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415353 :قيدت فى  2017-07-05برقم ايداع
 12464وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 203علي ابو سريع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  137127 :قيدت فى  1969-01-04برقم ايداع
 40وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-03
 - 204جمال نصر رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  245478 :قيدت فى  1987-02-23برقم ايداع
 3667وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 205فيكتور حبيب روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  262913 :قيدت فى  1990-07-11برقم ايداع
 8395وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-10
 - 206شانت ارتين جابيان تاجر فرد سبق قيده برقم  272486 :قيدت فى  1992-06-04برقم ايداع
 7522وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 207علء محمد راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  272535 :قيدت فى  1992-06-08برقم ايداع
 7669وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 208احمد محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  299735 :قيدت فى  1996-11-14برقم ايداع
 20512وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 209مصيلحي عبدالحميد حسن عبدالحميد مصيلحي تاجر فرد سبق قيده برقم  315359 :قيدت فى
 1998-07-20برقم ايداع  12539وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-07-19
 - 210سيد سالم محمود غيتة تاجر فرد سبق قيده برقم  320151 :قيدت فى  1999-02-06برقم ايداع
 1756وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-05
 - 211شريف سامي عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  336317 :قيدت فى  2001-01-09برقم ايداع
 390وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-08
 - 212المرصفي تاجر فرد سبق قيده برقم  346382 :قيدت فى  2002-06-03برقم ايداع 9312
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 213السلب تريد ينج تاجر فرد سبق قيده برقم  346899 :قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
 10786وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 214ناصر عبد الستار احمد جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  350351 :قيدت فى  2002-12-17برقم
ايداع  21425وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-16
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 - 215صيدليه الدكتور ايهاب سامي تاجر فرد سبق قيده برقم  375083 :قيدت فى  2006-02-20برقم
ايداع  3108وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-19
 - 216اشرف عبد الرحيم اسماعيل حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  375723 :قيدت فى 2006-03-13
برقم ايداع  4920وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
 - 217رفاعى محمد رفاعى على تاجر فرد سبق قيده برقم  383948 :قيدت فى  2007-01-31برقم
ايداع  1000014وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 218سيف النصر فتوح محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  390111 :قيدت فى  2010-04-26برقم
ايداع  6321وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-25
 - 219ايمان عبد العزيز حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  394366 :قيدت فى  2012-01-05برقم
ايداع  320وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 220احمد محمود سامى سيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  395532 :قيدت فى 2012-06-10
برقم ايداع  8556وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 221عمر سعيد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  407252 :قيدت فى  2016-04-18برقم ايداع
 7983وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-17
 - 222ايهاب جلل سعد السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم  411234 :قيدت فى  2016-11-22برقم
ايداع  22860وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 223تامر رؤوف عوض غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  412116 :قيدت فى  2017-01-10برقم
ايداع  612وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 224كريم جمال حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  412328 :قيدت فى  2017-01-22برقم ايداع
 1396وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 225ميلد فوزى ويصا عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  412597 :قيدت فى  2017-02-06برقم
ايداع  2412وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 226محمد يحى السباعى على تاجر فرد سبق قيده برقم  413083 :قيدت فى  2017-02-28برقم ايداع
 4113وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 227احمد رفعت نبوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  413457 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 5448وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
 - 228شريف فؤاد يعقوب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  414638 :قيدت فى  2017-05-21برقم
ايداع  9778وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 229علء مرزوق منقريوس عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  414796 :قيدت فى 2017-05-29
برقم ايداع  10371وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 230اسماعيل عبدالرحمن عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم  268727 :قيدت فى  1991-09-15برقم
ايداع  12365وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-14
 - 231سمير لمعي جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  283519 :قيدت فى  1994-07-07برقم ايداع
 9273وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-06
 - 232ياسر محمد محمد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  306736 :قيدت فى  1997-08-11برقم
ايداع  15606وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-10
 - 233عزت كامل دميان تاجر فرد سبق قيده برقم  308861 :قيدت فى  1997-10-29برقم ايداع
 21440وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-28
 - 234عليوه عبدا سعيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  311947 :قيدت فى  1998-03-01برقم
ايداع  3417وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-28
 - 235عاطف سعد بيومي متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  345718 :قيدت فى  2002-05-04برقم
ايداع  7399وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 236عاطف سعد بيومى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  345718 :قيدت فى  2008-08-28برقم
ايداع  12841وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-27
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 - 237العبد لتوريد و توزيع المواد الغذائيه و الزراعيه و التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم 346978 :
قيدت فى  2002-06-29برقم ايداع  11022وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-06-28
 - 238اسماعيل كمال سليمان الزرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  352435 :قيدت فى 2003-04-06
برقم ايداع  5772وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-05
 - 239محمد الجميل سيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  362214 :قيدت فى  2004-08-14برقم ايداع
 4147وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-13
 - 240محمود السيد علي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  362782 :قيدت فى  2004-09-07برقم
ايداع  15746وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-06
 - 241ممدوح فهمي بسخرون ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  366788 :قيدت فى 2005-03-15
برقم ايداع  4953وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-14
 - 242ممدوح فهمى بسخرون ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  366788 :قيدت فى 2017-03-15
برقم ايداع  5391وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 243حمدي متولي محمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  377606 :قيدت فى  2006-05-21برقم
ايداع  10308وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-20
 - 244علء عبد الحافظ علي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  380035 :قيدت فى  2006-07-31برقم
ايداع  16472وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-30
 - 245احمد حسين محمد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  382635 :قيدت فى  2006-11-20برقم ايداع
 24600وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 246علء محمد سالم ابو سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  395600 :قيدت فى  2012-06-21برقم
ايداع  9049وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 247حمادة حمدى محمد عبد الظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  407247 :قيدت فى 2016-04-18
برقم ايداع  7976وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-17
 - 248ايهاب فاروق عبداللطيف موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  407730 :قيدت فى 2016-05-15
برقم ايداع  9528وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 249محمد عاكف محمد عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  408294 :قيدت فى  2016-06-08برقم
ايداع  11482وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-07
 - 250محمد احمد ابراهيم مقبل تاجر فرد سبق قيده برقم  408813 :قيدت فى  2016-07-14برقم ايداع
 14102وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-13
 - 251وائل الفولى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  410244 :قيدت فى  2016-10-09برقم ايداع
 19298وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-08
 - 252احمد وهبه توفيق حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  411807 :قيدت فى  2016-12-22برقم
ايداع  24972وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 253نيفين احمد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  412565 :قيدت فى  2017-02-05برقم ايداع
 2326وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-04
 - 254طارق فاروق عبد اللطيف موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  413618 :قيدت فى 2017-03-23
برقم ايداع  6009وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 255هدى رفعت ابراهيم احمد شهاب الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  415005 :قيدت فى
 2017-06-08برقم ايداع  1117وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-07
 - 256مريم رشدى صادق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  415413 :قيدت فى  2017-07-11برقم ايداع
 12732وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 257مصوغات مجدي سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  326346 :قيدت فى  1999-10-09برقم ايداع
 18621وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-08
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 - 258محمد عبد الستار محمد زقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  381553 :قيدت فى 2006-09-24
برقم ايداع  20907وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-23
 - 259حازم عبد اللطيف عبد الستار عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  382201 :قيدت فى
 2006-11-02برقم ايداع  23074وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-01
 - 260المؤسسة العالمية للتجارة اشرف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  384411 :قيدت فى
 2007-04-17برقم ايداع  6305وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-16
 - 261سامح سيد عبد العزيز عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  384625 :قيدت فى  2007-05-20برقم
ايداع  8116وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 262اسامة محمد عبد الوهاب نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  391303 :قيدت فى  2010-10-12برقم
ايداع  15453وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-11
 - 263حسناء الصاوى عبد الواحد الشبيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  405162 :قيدت فى
 2016-01-18برقم ايداع  978وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-17
 - 264عزه جمال سيد سليم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  409706 :قيدت فى  2016-08-30برقم
ايداع  17432وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-29
 - 265مكتبة الناصر للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  410758 :قيدت فى  2016-10-31برقم ايداع
 21130وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-30
 - 266محمد صبرى جلل شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  412420 :قيدت فى  2017-01-29برقم
ايداع  1775وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 267محمد عاصم عبدالرازق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  412785 :قيدت فى  2017-02-15برقم
ايداع  3120وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 268رشا صلح الدين مختار ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  413989 :قيدت فى 2017-04-13
برقم ايداع  7469وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 269اسلم كامل محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  414138 :قيدت فى  2017-04-24برقم
ايداع  7989وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 270اسلم احمد سيد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  414723 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع
 10098وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 271هدى نبيل احمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  297710 :قيدت فى  2013-01-28برقم ايداع
 1137وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-27
 - 272هدي نبيل احمد القاضي تاجر فرد سبق قيده برقم  297710 :قيدت فى  1996-09-02برقم ايداع
 14412وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-01
 - 273ابراهيم علي عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  302209 :قيدت فى  1997-02-18برقم ايداع
 2895وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-17
 - 274محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  302617 :قيدت فى  2007-01-28برقم ايداع
 1375وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
 - 275محمد احمد مصطفى للنظارات الطبيه تاجر فرد سبق قيده برقم  302617 :قيدت فى
 1997-03-05برقم ايداع  4132وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-04
 - 276حسين محروس مبارز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  346545 :قيدت فى  2002-06-10برقم
ايداع  9794وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 277خالد حماد شحاته حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  346882 :قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
 10748وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
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 - 278سعيد فوزى ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  347356 :قيدت فى  2002-07-15برقم ايداع
 12188وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 279انجى سمير تكل ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  352247 :قيدت فى  2003-03-26برقم ايداع
 5157وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-25
 - 280خالد محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  360662 :قيدت فى  2004-06-06برقم ايداع
 9588وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-05
 - 281حلمي حسن حسين عبد الغافر تاجر فرد سبق قيده برقم  367010 :قيدت فى  2005-03-22برقم
ايداع  5537وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-21
 - 282فيبي فرنسيس فهيم حبشي تاجر فرد سبق قيده برقم  375962 :قيدت فى  2006-03-21برقم
ايداع  5683وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 283محمد الصغير محمود محمد الرطيل تاجر فرد سبق قيده برقم  377376 :قيدت فى 2006-05-15
برقم ايداع  9672وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 284محمد عبد الباقي عطيه ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  377759 :قيدت فى 2006-05-22
برقم ايداع  10448وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 285محمد عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  404164 :قيدت فى
 2015-12-01برقم ايداع  16870وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-11-30
 - 286احمد حسن سالم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  409953 :قيدت فى  2016-09-20برقم ايداع
 18314وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 287مؤسسة فتحى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  410991 :قيدت فى  2016-11-10برقم ايداع
 21967وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-09
 - 288حازم عبد اللطيف عبد الستار عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  412515 :قيدت فى
 2017-02-01برقم ايداع  2125وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-31
 - 289عصام سعيد جمعه احمد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  412634 :قيدت فى 2017-02-08
برقم ايداع  2545وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 290عمرو احمد عبد الحميد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  412713 :قيدت فى  2017-02-13برقم
ايداع  2856وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 291اسامه محمد سليمان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  413383 :قيدت فى  2017-03-13برقم
ايداع  5181وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 292فؤاد فتوح مصيلحى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  413768 :قيدت فى  2017-04-02برقم
ايداع  6589وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 293محمد عامر محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  414560 :قيدت فى  2017-05-16برقم
ايداع  9496وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 294احمد يوسف محمدى بدينى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  415431 :قيدت فى 2017-07-11
برقم ايداع  12820وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 295محمد انور بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  161244 :قيدت فى  1974-02-18برقم ايداع
 1814وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-17
 - 296احمد حسن محمد الطوبجي تاجر فرد سبق قيده برقم  170508 :قيدت فى  1975-05-22برقم
ايداع  6454وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-21
 - 297عادل سعد حنا سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  247246 :قيدت فى  1987-06-14برقم ايداع
 9400وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 298فهمي عبد ا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  281283 :قيدت فى  1994-02-02برقم
ايداع  1820وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-01
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 - 299انور عبدالغفار اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  283578 :قيدت فى  1994-07-11برقم ايداع
 9433وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-10
 - 300محمد سيد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  347142 :قيدت فى  2002-07-06برقم ايداع
 11513وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-05
 - 301عماد عبد القادر عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  347388 :قيدت فى  2002-07-16برقم
ايداع  12317وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 302عماد شوقي مسعود اسكاروس تاجر فرد سبق قيده برقم  373323 :قيدت فى  2005-12-10برقم
ايداع  23556وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-09
 - 303عزت شفيق شنوده ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  378789 :قيدت فى  2006-06-20برقم
ايداع  13043وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-19
 - 304وليد احمد حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  383770 :قيدت فى  2007-01-18برقم ايداع
 844وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 305اسماعيل عبد اللطيف ابراهيم جاويش تاجر فرد سبق قيده برقم  383978 :قيدت فى
 2007-02-06برقم ايداع  1997وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-05
 - 306ابراهيم فوزى محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  395099 :قيدت فى  2012-04-04برقم
ايداع  5358وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 307محمد طلعت عبدالفتاح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  408924 :قيدت فى  2016-07-20برقم
ايداع  14463وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-19
 - 308سماح اصلح محمد الطاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  413394 :قيدت فى  2017-03-14برقم
ايداع  5204وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 309عاطف صدقى عزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  413510 :قيدت فى  2017-03-20برقم
ايداع  5682وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 310محمود راغب عبد الباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  413696 :قيدت فى 2017-03-28
برقم ايداع  6297وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 311سيد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176751 :قيدت فى  1976-05-22برقم ايداع
 5000وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 312محمود سعد علي لشين تاجر فرد سبق قيده برقم  215240 :قيدت فى  1981-12-07برقم ايداع
 24854وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 313محمد علي الدين محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  219478 :قيدت فى 1982-06-20
برقم ايداع  10575وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 314محمود مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  234844 :قيدت فى  1985-02-14برقم
ايداع  2190وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-13
 - 315د هاني ماهر زكي تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  244270 :قيدت فى  1986-12-24برقم
ايداع  18151وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-23
 - 316ابراهيم عبد السلم سطوحي تاجر فرد سبق قيده برقم  258434 :قيدت فى  1989-09-02برقم
ايداع  10837وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-01
 - 317احمد زينهم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  277463 :قيدت فى  1993-06-07برقم ايداع
 7245وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-06
 - 318وجدي ابراهيم محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  283763 :قيدت فى  1994-07-24برقم
ايداع  10101وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-23
 - 319حسن محمد حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  300291 :قيدت فى  1996-12-02برقم ايداع
 22113وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-01
 - 320محمد هشام حسن هاشم طوسون تاجر فرد سبق قيده برقم  305635 :قيدت فى 1997-06-26
برقم ايداع  12591وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
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 - 321هشام حسن هاشم على توفيق طوسون تاجر فرد سبق قيده برقم  305635 :قيدت فى
 2005-09-07برقم ايداع  17481وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-06
 - 322صيدليه الدكتوره اميره متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  305738 :قيدت فى  1997-06-30برقم
ايداع  12869وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-29
 - 323صيدلية د اميره متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  305738 :قيدت فى  2016-12-29برقم ايداع
 25598وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-28
 - 324محمد حسن عبدا سند تاجر فرد سبق قيده برقم  308348 :قيدت فى  1997-10-12برقم ايداع
 19989وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-11
 - 325تامر بركات علي بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  315457 :قيدت فى  1998-07-26برقم ايداع
 12825وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-25
 - 326صلح سيد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  319740 :قيدت فى  1999-01-12برقم ايداع
 603وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-11
 - 327حمدى خضرى عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  343335 :قيدت فى  2001-12-24برقم
ايداع  22731وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-23
 - 328حاتم سامي حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  345560 :قيدت فى  2002-04-24برقم ايداع
 6923وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 329وجدي شحاته تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  346781 :قيدت فى  2002-06-19برقم
ايداع  10452وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 330نادر الياس حنا الياس تاجر فرد سبق قيده برقم  369161 :قيدت فى  2005-06-19برقم ايداع
 11744وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-18
 - 331هيثم ابراهيم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  377182 :قيدت فى  2016-01-14برقم ايداع
 761وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-13
 - 332هيثم ابراهيم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  377182 :قيدت فى  2006-05-09برقم ايداع
 9183وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
 - 333محفوظه توفيق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  378964 :قيدت فى  2006-06-25برقم ايداع
 13532وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-24
 - 334احمد راشد رجب جاد ا النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  381649 :قيدت فى 2006-09-28
برقم ايداع  21294وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-27
 - 335نادر الياس حنا الياس تاجر فرد سبق قيده برقم  383886 :قيدت فى  2007-01-28برقم ايداع
 1329وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
 - 336رزق محمد محمد دحروج تاجر فرد سبق قيده برقم  384876 :قيدت فى  2007-06-18برقم
ايداع  10033وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 337محمود بدوى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  392016 :قيدت فى  2011-01-05برقم
ايداع  250وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-04
 - 338محمود بدوى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  392016 :قيدت فى  2015-05-05برقم
ايداع  6480وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-04
 - 339ابوالمجد حسن ابوالمجد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  404166 :قيدت فى  2015-12-01برقم
ايداع  16874وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 340اكمل الدين فاروق على شبل تاجر فرد سبق قيده برقم  405360 :قيدت فى  2016-01-27برقم
ايداع  1601وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-26
 - 341المصريه للستيراد والتوكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده برقم  406508 :قيدت فى
 2016-03-16برقم ايداع  5401وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-15
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 - 342منال سليم فام جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  406737 :قيدت فى  2016-03-27برقم ايداع
 6216وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-26
 - 343عطا ا رفعت عطا ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  409244 :قيدت فى  2016-08-07برقم
ايداع  15622وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-06
 - 344صيدليه د ميرا محمد عمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  409643 :قيدت فى 2016-08-28
برقم ايداع  17215وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-27
 - 345اشرف فاروق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  410467 :قيدت فى  2016-10-18برقم ايداع
 20138وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-17
 - 346محمد فاروق احمد محمد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  412881 :قيدت فى 2017-02-21
برقم ايداع  3520وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 347الراوى محمد ابو زيد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  413999 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  7487وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 348محمود عبدالراضى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  415243 :قيدت فى  2017-06-21برقم
ايداع  11962وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 349حسن شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  167664 :قيدت فى  1974-12-04برقم ايداع
 14211وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-03
 - 350فتحي عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  266021 :قيدت فى  1991-03-03برقم ايداع
 2988وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-02
 - 351علء الدين محمد محمود عجلن تاجر فرد سبق قيده برقم  281994 :قيدت فى 1994-03-26
برقم ايداع  4108وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-25
 - 352بكر للتوريدات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  343802 :قيدت فى  2002-01-21برقم
ايداع  1170وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-20
 - 353محمد رشدي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  346994 :قيدت فى  2002-06-29برقم
ايداع  11068وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 354ماجدة يوسف عبدا جبران تاجر فرد سبق قيده برقم  353551 :قيدت فى  2003-06-07برقم
ايداع  9434وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-06
 - 355جرجس لمعي ابراهيم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  354728 :قيدت فى  2003-08-04برقم
ايداع  13070وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-03
 - 356صيدليه د.طارق البيومي الجديده تاجر فرد سبق قيده برقم  355486 :قيدت فى 2003-09-09
برقم ايداع  15260وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-08
 - 357وجدي سيفين شنوده حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  378526 :قيدت فى  2006-06-13برقم
ايداع  12377وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 358صيدليه الدكتوره سميه تاجر فرد سبق قيده برقم  381104 :قيدت فى  2006-09-03برقم ايداع
 19406وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-02
 - 359وسام محمد عبد الوهاب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  383820 :قيدت فى  2007-01-23برقم
ايداع  1027وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 360زياد محمد احمد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  395652 :قيدت فى  2012-07-01برقم
ايداع  9425وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 361عبدالجابر عبدالحميد عبدالجابر سيد صوابى تاجر فرد سبق قيده برقم  405823 :قيدت فى
 2016-02-16برقم ايداع  3063وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-02-15
 - 362جيهان محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  410425 :قيدت فى  2016-10-17برقم
ايداع  19970وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 363عامر محمد صالح عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  411458 :قيدت فى  2016-12-04برقم
ايداع  23667وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
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 - 364جون ايليا موسى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  412605 :قيدت فى  2017-02-06برقم
ايداع  2442وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 365احمد محمد راضى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  412644 :قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 2568وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 366احمد السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  413382 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع
 5180وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 367لمياء عبدالعال عبدالستار تاجر فرد سبق قيده برقم  414365 :قيدت فى  2017-05-08برقم ايداع
 8782وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 368احمد سامى عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415046 :قيدت فى  2017-06-11برقم
ايداع  11250وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 369عبد العظيم محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  163081 :قيدت فى  1974-04-17برقم
ايداع  4588وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-16
 - 370علي ابو الفتوح السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  206532 :قيدت فى  1980-10-05برقم
ايداع  14791وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-04
 - 371كريم للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  267702 :قيدت فى  1991-07-05برقم
ايداع  8559وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-04
 - 372سميره نقول جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  292341 :قيدت فى  1995-11-09برقم ايداع
 16965وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-08
 - 373سيدة ابو الوفا الوفا علم تاجر فرد سبق قيده برقم  301865 :قيدت فى  1997-01-29برقم ايداع
 1925وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 374سيده ابو الوفا علم تاجر فرد سبق قيده برقم  301865 :قيدت فى  2002-06-02برقم ايداع
 9273وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-01
 - 375عاطف صادق رياض تاجر فرد سبق قيده برقم  304806 :قيدت فى  1997-05-28برقم ايداع
 10300وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 376حسين متولي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  314682 :قيدت فى  1998-06-22برقم ايداع
 10819وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-21
 - 377جرجس لمعي ابراهيم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  343783 :قيدت فى  2002-01-21برقم
ايداع  1115وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-20
 - 378خالد شحاتة عبدالرجال تاجر فرد سبق قيده برقم  346983 :قيدت فى  2002-06-29برقم ايداع
 11037وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 379شريف وهبه محمد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  367379 :قيدت فى  2005-04-06برقم
ايداع  6662وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-05
 - 380ايهاب محمد مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  375555 :قيدت فى  2006-03-08برقم
ايداع  4446وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-07
 - 381هاني ميلد اديب جاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  377091 :قيدت فى  2006-05-07برقم
ايداع  8960وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-06
 - 382عادل طه محمد النادي تاجر فرد سبق قيده برقم  377476 :قيدت فى  2006-05-17برقم ايداع
 9961وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 383سمير حسنى عمر منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  385074 :قيدت فى  2007-07-17برقم
ايداع  11727وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 384بلل محمد يسرى عثمان فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  392311 :قيدت فى  2011-01-26برقم
ايداع  1593وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-25
 - 385محمد دسوقى حامد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  393796 :قيدت فى  2011-10-13برقم
ايداع  14341وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
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 - 386خالد درفى محمد شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  400221 :قيدت فى  2014-12-02برقم ايداع
 14823وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-01
 - 387احمد رمزى عبدالقادر جميل تاجر فرد سبق قيده برقم  411932 :قيدت فى  2016-12-29برقم
ايداع  25506وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-28
 - 388القصيفى ارت تاجر فرد سبق قيده برقم  412587 :قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع 2382
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 389ناديه السيد شبانه تاجر فرد سبق قيده برقم  413245 :قيدت فى  2017-03-07برقم ايداع
 4656وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 390ناهد امين محمد جمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  413320 :قيدت فى  2017-03-12برقم
ايداع  4956وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 391نادى ماهر حنا مرزق تاجر فرد سبق قيده برقم  414597 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 9622وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 392امام زكى عباس امام تاجر فرد سبق قيده برقم  415004 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 11117وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 393احمد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  198289 :قيدت فى  1979-09-09برقم ايداع
 12636وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-08
 - 394بديع بباوي مساك تاجر فرد سبق قيده برقم  272994 :قيدت فى  1992-07-21برقم ايداع
 9166وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-20
 - 395ايمن عبدالعزيز حسن الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم  282111 :قيدت فى 1994-04-02
برقم ايداع  4549وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-01
 - 396محمد محمد احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  317169 :قيدت فى  1998-10-03برقم ايداع
 17530وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-02
 - 397محمود عصران احمد محمد ( منع التعامل على صفحة القيد ) تاجر فرد سبق قيده برقم 327038 :
قيدت فى  1999-11-04برقم ايداع  20635وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2024-11-03
 - 398يحيي محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  335709 :قيدت فى  2000-12-02برقم ايداع
 21453وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-01
 - 399هاله محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  338165 :قيدت فى  2001-04-15برقم ايداع
 5864وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-14
 - 400نبيل راغب عطيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  342178 :قيدت فى  2001-10-17برقم ايداع
 18921وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 401عبدالعزيز على عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  342865 :قيدت فى  2001-11-21برقم
ايداع  21218وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 402طلعت نعيم رزق رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  346821 :قيدت فى  2002-06-22برقم
ايداع  10592وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 403الين عزمي اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  357046 :قيدت فى  2003-12-09برقم ايداع
 20259وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-08
 - 404اميمه محمد عبد الغني الفاروقي تاجر فرد سبق قيده برقم  357850 :قيدت فى 2004-01-20
برقم ايداع  1122وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-19
 - 405احمد بدري محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  371143 :قيدت فى  2005-09-03برقم
ايداع  17126وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-02
 - 406احمد بدري محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  371143 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  1931647وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 407علء عبدالموجود المرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  374032 :قيدت فى  2006-01-02برقم
ايداع  160وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-01
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 - 408هارون للخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  377200 :قيدت فى  2006-05-09برقم ايداع
 9228وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
 - 409محمود حسين محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  385562 :قيدت فى  2007-10-21برقم
ايداع  15986وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-20
 - 410مراد صادق مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  385586 :قيدت فى  2007-10-24برقم ايداع
 16221وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-23
 - 411عماد وليم عطا ا فام تاجر فرد سبق قيده برقم  392927 :قيدت فى  2011-05-15برقم ايداع
 6435وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 412جمال منصور للدعايه والعلن  G.M.Aتاجر فرد سبق قيده برقم  395129 :قيدت فى
 2012-04-09برقم ايداع  5649وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-08
 - 413يامن مختار محمد محب الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  402301 :قيدت فى  2015-08-10برقم
ايداع  10566وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-09
 - 414محمد اسماعيل احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  409973 :قيدت فى  2016-09-20برقم
ايداع  18376وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 415احمد محمد عبد الحافظ فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  410302 :قيدت فى  2016-10-11برقم
ايداع  19518وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 416على هارون على هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  414111 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 7869وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 417نعيمه خليل محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  414901 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 10705وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 418بقاله انور للخمور تاجر فرد سبق قيده برقم  183134 :قيدت فى  1977-07-02برقم ايداع
 10441وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 419رافت ابوهاشم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  245494 :قيدت فى  1987-02-23برقم
ايداع  3721وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 420نبيل يوسف عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  284014 :قيدت فى  1994-08-07برقم ايداع
 11023وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-06
 - 421وجيه احمد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  315318 :قيدت فى  1998-07-18برقم ايداع
 12420وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-17
 - 422محمد هشام عبد الكافي صبحي تاجر فرد سبق قيده برقم  317758 :قيدت فى  1998-10-25برقم
ايداع  19172وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-24
 - 423صيدليه د .منار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  334879 :قيدت فى  2000-10-22برقم ايداع
 19191وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-21
 - 424صيدليه د .ايفا ظريف تاجر فرد سبق قيده برقم  341278 :قيدت فى  2001-09-05برقم ايداع
 16029وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-04
 - 425ابو حسيبه امين رشوان عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  392209 :قيدت فى 2011-01-16
برقم ايداع  947وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-15
 - 426انور احمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  392227 :قيدت فى  2011-01-17برقم ايداع
 1022وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-16
 - 427شادى سامى فؤاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  395676 :قيدت فى  2012-07-05برقم ايداع
 9666وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 428محمد مسعد ياقوت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  403757 :قيدت فى  2015-11-11برقم
ايداع  65649وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-10
 - 429مادونا وجدى صموئيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  406430 :قيدت فى  2016-03-14برقم
ايداع  5131وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
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 - 430عمرو سويفى على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  406928 :قيدت فى  2016-04-05برقم ايداع
 6936وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
 - 431محمد امير على عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  409781 :قيدت فى  2016-09-04برقم
ايداع  17690وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-03
 - 432اشرف مصطفى بسيونى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  411368 :قيدت فى 2016-11-28
برقم ايداع  23311وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 433خالد محمد فرغلى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  413285 :قيدت فى  2017-03-12برقم ايداع
 4834وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 434محمد اسماعيل عبد المقصود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  413877 :قيدت فى
 2017-04-09برقم ايداع  7104وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-08
 - 435وجيه احمد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415030 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع
 11216وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 436وجيه احمد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415030 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع
 1931646وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 437ناجى ابراهيم عوض مشرقى تاجر فرد سبق قيده برقم  415224 :قيدت فى  2017-06-20برقم
ايداع  11912وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 438ياسر على عبدالرازق على تاجر فرد سبق قيده برقم  415355 :قيدت فى  2017-07-05برقم
ايداع  12470وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 439العقاد للتصدير والستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  273050 :قيدت فى  1992-07-26برقم
ايداع  9371وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-25
 - 440محمد صبري محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  276670 :قيدت فى  1993-04-05برقم ايداع
 4476وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-04
 - 441احمد انور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  300652 :قيدت فى  1996-12-15برقم ايداع
 23240وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 442محمد سيد رضوان علي تاجر فرد سبق قيده برقم  302383 :قيدت فى  1997-02-25برقم ايداع
 3457وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-24
 - 443اسامه محمود بديوي محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  321867 :قيدت فى 1999-04-21
برقم ايداع  6532وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-20
 - 444منال مسعد مسعد عبده الزهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  346267 :قيدت فى 2002-05-28
برقم ايداع  8930وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 445محمود كامل محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  346542 :قيدت فى  2002-06-09برقم
ايداع  9786وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-08
 - 446احمد محمد كامل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  349502 :قيدت فى  2002-10-27برقم
ايداع  18787وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-26
 - 447مصطفي محمد حنفي سهمود تاجر فرد سبق قيده برقم  364749 :قيدت فى  2004-12-15برقم
ايداع  21646وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-14
 - 448دينا ايفننجز للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  366394 :قيدت فى  2005-02-28برقم
ايداع  3768وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-27
 - 449طارق عطا عبد الغني عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  375780 :قيدت فى  2006-03-15برقم
ايداع  5092وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-14
 - 450علي محمد سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  380062 :قيدت فى  2006-08-01برقم ايداع
 16555وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-31
 - 451حسام خليفه علي خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  381992 :قيدت فى  2006-10-17برقم ايداع
 22415وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 132 of 176

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 452امال فخرى عزيز عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  383639 :قيدت فى  2007-01-11برقم ايداع
 393وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 453صلح الدين عبد العزيز ابراهيم الهللي تاجر فرد سبق قيده برقم  384842 :قيدت فى
 2007-06-14برقم ايداع  9790وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-13
 - 454صلح الدين عبد العزيز ابراهيم الهللي تاجر فرد سبق قيده برقم  384842 :قيدت فى
 2017-03-02برقم ايداع  1931649وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-01
 - 455ياسر عبد الحميد عراقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  384935 :قيدت فى  2007-06-27برقم
ايداع  10569وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-06-26
 - 456جمال عبد الناصر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  385087 :قيدت فى  2007-07-19برقم
ايداع  11927وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 457سامح محمد محمود خيرت راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  395073 :قيدت فى 2012-04-01
برقم ايداع  5160وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-31
 - 458شيماء عبد القادر احمد البلط تاجر فرد سبق قيده برقم  395474 :قيدت فى  2012-05-31برقم
ايداع  8175وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 459عبير محمود عطيه محمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  403397 :قيدت فى 2015-10-26
برقم ايداع  14550وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-25
 - 460منى محمود عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  408937 :قيدت فى  2016-07-20برقم ايداع
 14503وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-19
 - 461خالد مصطفى محمد مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم  411452 :قيدت فى 2016-12-04
برقم ايداع  23655وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 462محمد خميس عبدالراضى همام تاجر فرد سبق قيده برقم  413046 :قيدت فى  2017-02-27برقم
ايداع  4021وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 463محمد عادل عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  413871 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 7085وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 464عمر حسن رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  413961 :قيدت فى  2017-04-12برقم
ايداع  7375وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 465عمر عبد المنعم محمود بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  415376 :قيدت فى 2017-07-09
برقم ايداع  12557وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-08
 - 466مصطفى محمد مصطفى عنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  415655 :قيدت فى 2017-07-25
برقم ايداع  13768وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-24
 - 467احمد مصطفي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189503 :قيدت فى  1978-05-28برقم
ايداع  8300وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-27
 - 468طارق فوزي عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم  209181 :قيدت فى  1981-02-19برقم ايداع
 2876وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-18
 - 469خالد محمود محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  286040 :قيدت فى  1994-11-23برقم
ايداع  17566وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-22
 - 470عصام ابراهيم ااحمد دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  321834 :قيدت فى  1999-04-20برقم
ايداع  6445وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-19
 - 471سيد مدبولي اسماعيل بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  322019 :قيدت فى  1999-04-27برقم
ايداع  6910وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-26
 - 472ناجى نادى نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم  340336 :قيدت فى  2001-07-25برقم ايداع
 12818وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-24
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 - 473صيدليه محمد تامر تاجر فرد سبق قيده برقم  379912 :قيدت فى  2006-07-27برقم ايداع
 16163وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-26
 - 474محمد عيد سالم غباشى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  391466 :قيدت فى  2010-11-01برقم
ايداع  16729وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-31
 - 475مؤمن عبد الحميد عبد الله سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  393958 :قيدت فى 2011-11-03
برقم ايداع  15508وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 476عمرو محمد حازم محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  402913 :قيدت فى 2015-09-29
برقم ايداع  12984وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-28
 - 477عبدالرحمن محمد حسن طه تاجر فرد سبق قيده برقم  406456 :قيدت فى  2016-03-14برقم
ايداع  5212وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
 - 478جيهان محمود رمضان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  412312 :قيدت فى  2017-01-19برقم
ايداع  1346وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 479محمد احمد سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  413133 :قيدت فى  2017-03-02برقم ايداع
 4273وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-01
 - 480مايكل سامى باقى نمر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  414549 :قيدت فى  2017-05-16برقم
ايداع  9459وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 481مولر حنا ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  414810 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع
 10428وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 482مينا رزق نعيم وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  415086 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 11450وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 483طارق عادل لبان القمص تاجر فرد سبق قيده برقم  415605 :قيدت فى  2017-07-20برقم ايداع
 13586وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-19
 - 484مكتب هاني للتجاره الحديثه والستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  189993 :قيدت فى
 1978-06-22برقم ايداع  9587وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-06-21
 - 485محمد عبدالغفار علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  260247 :قيدت فى  1989-12-25برقم
ايداع  16217وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-24
 - 486عاطف نصر فخري تاجر فرد سبق قيده برقم  291972 :قيدت فى  1995-10-23برقم ايداع
 15818وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-22
 - 487رامي محمد عبداللطيف الزغبي تاجر فرد سبق قيده برقم  293102 :قيدت فى 1995-12-20
برقم ايداع  19474وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 488رافت ابراهيم موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  303980 :قيدت فى  1997-05-03برقم ايداع
 8201وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 489محمد محمد محمد زغله تاجر فرد سبق قيده برقم  305730 :قيدت فى  1997-06-30برقم ايداع
 12850وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-29
 - 490نورالدين مصطفي عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  305908 :قيدت فى  1997-07-07برقم
ايداع  13322وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-06
 - 491رزق ا ميخائيل رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  306321 :قيدت فى  1997-07-24برقم
ايداع  814428وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-23
 - 492مديحه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  379038 :قيدت فى  2006-06-27برقم ايداع
 13740وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 493ناجى صبحى بولس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  384945 :قيدت فى  2007-06-28برقم
ايداع  10644وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 494تامر عمر سيد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  389880 :قيدت فى  2016-06-20برقم ايداع
 13097وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-19
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 - 495عز الدين عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  394051 :قيدت فى  2011-11-24برقم
ايداع  16172وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-23
 - 496سامح راغب خليل عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  395534 :قيدت فى  2012-06-10برقم ايداع
 8573وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 497سليم مبارك سليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  403643 :قيدت فى  2015-11-05برقم ايداع
 15299وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-04
 - 498امجد على عبد العزيز مختار تاجر فرد سبق قيده برقم  406993 :قيدت فى  2016-04-07برقم
ايداع  7166وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-06
 - 499ناديه متولى السيد جغنينه تاجر فرد سبق قيده برقم  415287 :قيدت فى  2017-07-02برقم ايداع
 12148وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 500ماهر عدلي اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  182735 :قيدت فى  1977-06-05برقم ايداع
 9182وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 501حسام الدين يوسف عبده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  271386 :قيدت فى 1992-03-04
برقم ايداع  3572وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 502عادل عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  271737 :قيدت فى  1992-04-02برقم ايداع
 4782وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 503وجيه وسيلي لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  317263 :قيدت فى  1998-10-07برقم ايداع
 17747وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-06
 - 504عماد وهبه للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  329422 :قيدت فى  2000-02-21برقم ايداع
 3248وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-20
 - 505عماد وهبه السيد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  329422 :قيدت فى  2004-06-15برقم ايداع
 10288وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-14
 - 506المعتصم لستيراد لوازم صناعات التجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  346604 :قيدت فى
 2002-06-12برقم ايداع  9974وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-11
 - 507تعديل السم التجارى ليصبح العبد جاليرى تاجر فرد سبق قيده برقم  371603 :قيدت فى
 2005-09-20برقم ايداع  18398وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-19
 - 508ايهاب موريس رياض اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  383699 :قيدت فى  2007-01-16برقم
ايداع  600وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 509تامر عمر سيد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  389880 :قيدت فى  2010-03-14برقم ايداع
 4076وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-13
 - 510زكريا فخرى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  394580 :قيدت فى  2012-01-12برقم ايداع
 1207وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 511مارى نشات مينا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  399219 :قيدت فى  2014-06-25برقم
ايداع  8111وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-24
 - 512احمد عبد الحميد عبد الحميد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  401794 :قيدت فى 2015-05-13
برقم ايداع  6891وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 513على احمد هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  405015 :قيدت فى  2016-01-11برقم ايداع
 511وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-10
 - 514علءالدين احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  410794 :قيدت فى  2016-11-02برقم
ايداع  21267وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 515اسماء خالد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  413467 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 5493وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
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 - 516محمد عبدالخالق حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  415177 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع
 11770وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 517عثمان محمود البيلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  415636 :قيدت فى  2017-07-25برقم
ايداع  13728وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-24
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تجديد شركات
 - 1هشام محمد عبدالعزيز وشريكه هانى محمد عبدالعزيز شركة سبق قيدها برقم  90339 :قيدت فى
 1955-06-15برقم ايداع  2243وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2025ص
 - 2شركة اشرف صدقى جرجس وشركاة شركة سبق قيدها برقم  150807 :قيدت فى 1972-05-20
برقم ايداع  3384وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/05/2027
12:00:00ص
 - 3سمير غالي فيليبس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  258477 :قيدت فى  1989-09-06برقم ايداع
 10978وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/09/2024ص
 - 4ورثه ابراهيم محمد العسكرى شركة سبق قيدها برقم  265666 :قيدت فى  1991-02-07برقم ايداع
 1761وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2026ص
 - 5ابراهيم محمد العسكرى واولده شركة سبق قيدها برقم  265666 :قيدت فى  1991-02-07برقم ايداع
 1762وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2026ص
 - 6سمير عامر السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  267238 :قيدت فى  1991-06-02برقم ايداع
 6960وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2026ص
 - 7جمال عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  270140 :قيدت فى  1991-12-08برقم ايداع 17475
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/12/2026ص
 - 8شركه مدحت يوسف وشركاه شركه ليدز شركة سبق قيدها برقم  272278 :قيدت فى 1992-05-20
برقم ايداع  6871وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/05/2027
12:00:00ص
 - 9الشربينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  279805 :قيدت فى  2004-01-28برقم ايداع 1616
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2024ص
 - 10المرسي للطباعه والنشر شركة سبق قيدها برقم  308898 :قيدت فى  1999-12-29برقم ايداع
 24534وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2024ص
 - 11عماد عطا ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  308898 :قيدت فى  1999-12-29برقم ايداع
 24534وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2024ص
 - 12الشركه المصريه للغازات والجهزة الطبيه (ابراهيم عبدالعزيز وشركاه) شركة سبق قيدها برقم :
 316138قيدت فى  2013-02-05برقم ايداع  1531وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2023ص
 - 13الشركه المصريه للغازات الطبيه ابراهيم عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  316138 :قيدت
فى  1998-08-20برقم ايداع  14584وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/08/2023ص
 - 14ورشة سيد على يوسف ((حسين سيد سيد على وشركاه)) شركة سبق قيدها برقم  319251 :قيدت فى
 1998-12-20برقم ايداع  23486وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/12/2023ص
 - 15شركة سنتر العامرية المتحدة للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  339518 :قيدت فى
 2007-02-28برقم ايداع  3402وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/02/2027ص
 - 16فؤاد سليمان شنوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  339518 :قيدت فى  2007-02-28برقم ايداع
 3402وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/02/2027ص
 - 17تعديل السم التجارى شركة فؤاد سليمان شنودة وشركاة شركة سبق قيدها برقم  339518 :قيدت فى
 2001-06-24برقم ايداع  14030وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/06/2026ص
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 - 18شركة اشرف لبيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  341661 :قيدت فى  2001-09-24برقم ايداع
 17298وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/09/2026ص
 - 19صابر على سليمان محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  354740 :قيدت فى  2003-08-04برقم
ايداع  13109وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/08/2023
12:00:00ص
 - 20صابر علي سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  354740 :قيدت فى  2003-08-04برقم ايداع
 13109وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/08/2023ص
 - 21صابر على سليمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم  354740 :قيدت فى  2003-08-04برقم ايداع
 13110وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/08/2023ص
 - 22رافت فتحي سلطان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  362242 :قيدت فى  2004-08-15برقم ايداع
 14242وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/08/2024ص
 - 23سوسن جمال الدين وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  367726 :قيدت فى  2005-04-20برقم ايداع
 7717وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2025ص
 - 24جاديس للتجارة والتسويق ايهاب منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم  383213 :قيدت فى
 2006-12-18برقم ايداع  26886وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/12/2026ص
 - 25وليد عزت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  395377 :قيدت فى  2012-05-16برقم ايداع 7343
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 26خالد الكفورى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  406259 :قيدت فى  2016-03-06برقم ايداع
 4474وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2026ص
 - 27شيرين رشدى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  411256 :قيدت فى  2016-11-23برقم ايداع
 22928وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/11/2026ص
 - 28محمد ابراهيم عبد الوهاب سيد عبد العاطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  412206 :قيدت فى
 2017-01-16برقم ايداع  900وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/01/2027ص
 - 29مصطفى محمد عبد العاطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  412539 :قيدت فى 2017-02-02
برقم ايداع  2239وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/02/2027
12:00:00ص
 - 30محمد سيد حافظ وشريكة شركة سبق قيدها برقم  413434 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 5358وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2027ص
 - 31مصطفى على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  414267 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع
 8434وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 32محمد عبدالعظيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  414452 :قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع
 9111وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2027ص
 - 33احمد ماهر امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  414869 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 10631وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 34بنك القاهرة م 0م شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1987-01-04برقم ايداع  240وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2027ص
 - 35بنك القاهره م0م شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1987-01-04برقم ايداع  240وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2027ص
 - 36بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1958-05-29برقم ايداع  1759وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/05/2023ص
 - 37بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1958-05-29برقم ايداع  1760وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/05/2023ص
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 - 38بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1977-07-03برقم ايداع  10528وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 39بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1987-08-26برقم ايداع  12128وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/08/2022ص
 - 40بنك القاهره ش م م شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1987-08-26برقم ايداع 12128
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/08/2022ص
 - 41عرفه ودجاني شركة سبق قيدها برقم  80191 :قيدت فى  1952-06-10برقم ايداع  2485وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/06/2027ص
 - 42شركه النصر لصناعه المواسير الصلب ولوازمها (ش0ت0م0م) شركة سبق قيدها برقم 110209 :
قيدت فى  1962-03-19برقم ايداع  1608وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 18/03/2027ص
 - 43الشركة العربية لخدمة الديزل شركة سبق قيدها برقم  133132 :قيدت فى  1967-05-10برقم ايداع
 1246وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 44امير وديد فهمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  133132 :قيدت فى  1967-05-10برقم ايداع
 1246وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 45مخبز شاهين احمد احمد شاهين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  162654 :قيدت فى 1974-03-30
برقم ايداع  3989وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/03/2024
12:00:00ص
 - 46سهير محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  197887 :قيدت فى  1979-08-15برقم ايداع
 11751وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/08/2024ص
 - 47المهندس مصطفي الحلبي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  216902 :قيدت فى  1982-02-17برقم
ايداع  3233وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/02/2027
12:00:00ص
 - 48محمد محمد جمعه وصالح محمد محمد انور وشركاهم زيتون للمنسوجات شركة سبق قيدها برقم :
 239613قيدت فى  1986-02-18برقم ايداع  2254وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/02/2026ص
 - 49اسحاق زكي الياس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  243165 :قيدت فى  1986-10-25برقم ايداع
 14095وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/10/2026ص
 - 50عمر توفيق وناهد مدكور وشركاهما شركة سبق قيدها برقم  247004 :قيدت فى 1994-02-27
برقم ايداع  3035وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/02/2024
12:00:00ص
 - 51محمد حسام ابوالفتوح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  247004 :قيدت فى  1987-05-23برقم ايداع
 8529وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 52ميشيل نجيب عبدالملك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  253738 :قيدت فى  1988-10-02برقم
ايداع  12813وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/10/2023
12:00:00ص
 - 53شركه علي موسي واولده للمشمعات شركة سبق قيدها برقم  256174 :قيدت فى 1989-03-09
برقم ايداع  3429وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/03/2024
12:00:00ص
 - 54شركة الفادى لتجارة المحركات الكهربئية رومانى عوض وشركاة شركة سبق قيدها برقم 271390 :
قيدت فى  1992-03-04برقم ايداع  3581وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/03/2027ص
 - 55شركة الحديدى فارما شركة سبق قيدها برقم  272487 :قيدت فى  1992-06-04برقم ايداع
 7526وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
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 - 56شركه طيبه للطباعه والتغليف خالد عبدالحميد عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283576 :قيدت
فى  1994-07-11برقم ايداع  9431وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/07/2024ص
 - 57سميح سالم شكر ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  305099 :قيدت فى  1997-06-07برقم ايداع
 11153وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2027ص
 - 58ياسر محمد محمد وشريكه حسن محمد محمد شركة سبق قيدها برقم  342396 :قيدت فى
 2001-10-29برقم ايداع  19690وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/10/2026ص
 - 59ماجد فؤاد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  344554 :قيدت فى  2002-03-05برقم ايداع 3619
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2027ص
 - 60ماجد فؤاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  344554 :قيدت فى  2008-11-25برقم ايداع 16786
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2023ص
 - 61ماجيك تك شركة سبق قيدها برقم  344554 :قيدت فى  2008-11-25برقم ايداع  16786وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2023ص
 - 62السلم للستيراد والتصدير والتجارة (بسكو) شركة سبق قيدها برقم  358009 :قيدت فى
 2004-01-28برقم ايداع  1662وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/01/2024ص
 - 63ياسر عزت كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  360704 :قيدت فى  2004-06-07برقم ايداع
 9699وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2024ص
 - 64شركة المدنيه للخدمات الطبيه ايمن كمال الدين دسوقى وشريكته شركة سبق قيدها برقم 381817 :
قيدت فى  2006-10-09برقم ايداع  21777وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 08/10/2026ص
 - 65ساندرا سمير هنري ماضي و شريكها شركة سبق قيدها برقم  384671 :قيدت فى 2007-05-24
برقم ايداع  8438وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/05/2027
12:00:00ص
 - 66شركه اورثولينك للمستلزمات الطبيه والتجارة والتوزيع هشام حسن عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 392054 :قيدت فى  2011-01-09برقم ايداع  355وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/01/2026ص
 - 67حليم وهيب ابو سيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  412109 :قيدت فى  2017-01-09برقم ايداع
 585وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/01/2027ص
 - 68شركة ملك فوزى اسعد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  413627 :قيدت فى  2017-03-23برقم
ايداع  6032وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/03/2027
12:00:00ص
 - 69شركة خطاب الستيراد وتجاره الزجاج والبللور ( خلفاء حسن السيد خطاب ) شركة سبق قيدها برقم :
 97385قيدت فى  1958-03-25برقم ايداع  1103وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/03/2023ص
 - 70ورثه منير محمد مهدي زياده شركة سبق قيدها برقم  104960 :قيدت فى  1960-09-27برقم ايداع
 3437وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/09/2025ص
 - 71شوقي موريس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  217335 :قيدت فى  1982-03-06برقم ايداع
 4673وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2027ص
 - 72اولد محمد عمر شركة سبق قيدها برقم  218352 :قيدت فى  1982-04-20برقم ايداع 7469
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2027ص
 - 73اولد محمد عمر شركة سبق قيدها برقم  218352 :قيدت فى  2001-09-01برقم ايداع 15720
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/08/2026ص
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 - 74اولد محمد عمر شركة سبق قيدها برقم  218352 :قيدت فى  2001-09-01برقم ايداع 15721
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/08/2026ص
 - 75الشركه العربيه للنقل والسياحه ش م م شركة سبق قيدها برقم  243979 :قيدت فى 1986-12-09
برقم ايداع  17195وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/12/2026
12:00:00ص
 - 76هبه الموالدي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  245225 :قيدت فى  1987-02-11برقم ايداع
 2816وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/02/2027ص
 - 77الشركه العربيه المتحده رزق واقيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  262102 :قيدت فى
 1990-05-08برقم ايداع  5854وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/05/2025ص
 - 78شركه الخطيب للحاق المصريين للعمل بالخارج ش 0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم  269530 :قيدت
فى  1991-11-02برقم ايداع  15178وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/11/2026ص
 - 79شوقي مجلي عبدالمسيح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283601 :قيدت فى  1994-07-13برقم
ايداع  9546وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/07/2024
12:00:00ص
 - 80شوقي مجلي عبدالمسيح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283601 :قيدت فى  1995-11-01برقم
ايداع  16439وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/10/2025
12:00:00ص
 - 81شركه ماهر شاكر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  289551 :قيدت فى  1995-06-15برقم ايداع
 78587وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2025ص
 - 82الشركه المصريه اللمانيه للتجاره اجتكو محمد محمد جمعه عليش و شركاه شركة سبق قيدها برقم :
 301989قيدت فى  1997-02-04برقم ايداع  2282وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/02/2027ص
 - 83مستشفى د محمد عيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  302660 :قيدت فى  1997-03-08برقم
ايداع  4272وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2027
12:00:00ص
 - 84شركه محمد العربي عثمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  316456 :قيدت فى 2011-06-28
برقم ايداع  9458وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2026
12:00:00ص
 - 85شركه محمد العربي عثمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم  316456 :قيدت فى 1998-09-03
برقم ايداع  15481وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/09/2023
12:00:00ص
 - 86الندي للستيراد والتصدير سمير عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  322831 :قيدت فى
 1999-05-24برقم ايداع  8986وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2024ص
 - 87احمد محد كمال وشريكته شركة سبق قيدها برقم  345748 :قيدت فى  2002-05-05برقم ايداع
 7492وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2027ص
 - 88مجدى فوزى شفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  352929 :قيدت فى  2003-05-05برقم ايداع
 7412وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2023ص
 - 89ماهر عبد الرحيم محمد محمود سند وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  375476 :قيدت فى
 2006-03-06برقم ايداع  4250وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2026ص
 - 90وليد احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  394738 :قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع
 2352وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/02/2027ص
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 - 91محمد توفيق وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  395409 :قيدت فى  2012-05-20برقم ايداع
 7587وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2027ص
 - 92ال شوقى للرحلت شركة سبق قيدها برقم  395593 :قيدت فى  2012-06-20برقم ايداع 9010
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2027ص
 - 93امير فاروق حافظ واشرف فاروق حافظ شركة سبق قيدها برقم  405898 :قيدت فى 2016-02-18
برقم ايداع  3291وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/02/2026
12:00:00ص
 - 94رافت نبيل وهيب وشركائة شركة سبق قيدها برقم  406941 :قيدت فى  2016-04-05برقم ايداع
 6997وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/04/2026ص
 - 95مقهى فؤاد (رفاعى فؤاد سيد على و شريكه) شركة سبق قيدها برقم  410514 :قيدت فى
 2016-10-20برقم ايداع  20319وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/10/2026ص
 - 96حسان سيد على و على سيد على شركة سبق قيدها برقم  415006 :قيدت فى  2017-06-08برقم
ايداع  11118وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 97بنك القاهره ش م م شركة سبق قيدها برقم  80058 :قيدت فى  1952-05-17برقم ايداع 2266
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 98شركه اصواف رمضان اولد علي مصطفي رمضان شركة سبق قيدها برقم  80680 :قيدت فى
 1952-07-30برقم ايداع  3198وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/07/2022ص
 - 99شركه بولس شركة سبق قيدها برقم  95169 :قيدت فى  1984-02-01برقم ايداع  1751وفى
تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/01/2024ص
 - 100فاضل بولس عبدالمسيح وشركاة شركة سبق قيدها برقم  95169 :قيدت فى  1957-06-17برقم
ايداع  2633وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/06/2027
12:00:00ص
 - 101علي الروبي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  138970 :قيدت فى  1969-08-14برقم ايداع
 3718وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/08/2024ص
 - 102مهندس سامي نجيب امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  180492 :قيدت فى 1977-01-27
برقم ايداع  1663وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/01/2027
12:00:00ص
 - 103كمال فرغلي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  218230 :قيدت فى  1982-04-13برقم ايداع
 7163وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/04/2027ص
 - 104الشركه العربيه للمعادن شركة سبق قيدها برقم  218230 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع
 9055وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 105كمال فرغلى وشر كاه شركة سبق قيدها برقم  218230 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع
 9055وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 106طه محمد السعيد عبدالعظيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  246557 :قيدت فى 2013-02-25
برقم ايداع  2412وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/02/2023
12:00:00ص
 - 107طه محمد السعيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  246557 :قيدت فى  1987-04-22برقم ايداع
 7158وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/04/2027ص
 - 108محلت درويش و محمد الجابرى لتجارة الحذية جملة شركة سبق قيدها برقم  247142 :قيدت فى
 1987-06-07برقم ايداع  9061وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/06/2027ص
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 - 109ورثه عبد العظيم درويش السيد درويش عبد العظيم درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 247142قيدت فى  1987-06-07برقم ايداع  9062وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2027ص
 - 110محمد وعبدا ابراهيم وشركاهما شركة سبق قيدها برقم  281582 :قيدت فى  1994-02-21برقم
ايداع  2745وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/02/2024
12:00:00ص
 - 111شركة مصطفى محمد محمود على و شركاه شركة سبق قيدها برقم  288209 :قيدت فى
 1995-03-28برقم ايداع  4461وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/03/2025ص
 - 112عادل محمود ابو رواش محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  298602 :قيدت فى 1996-10-09
برقم ايداع  17214وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/10/2026
12:00:00ص
 - 113المكتب الهندسي لتجاره الدوات الصحيه دكتور يوسف توفيق موسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 302262قيدت فى  1997-02-20برقم ايداع  3061وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/02/2027ص
 - 114بيومي السيد بيومي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  330114 :قيدت فى  2000-03-22برقم ايداع
 5183وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/03/2025ص
 - 115عبد الحميد عيد وشريكة حاتم عيد شركة سبق قيدها برقم  339936 :قيدت فى  2001-07-09برقم
ايداع  11658وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/07/2026
12:00:00ص
 - 116احمد محمود محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  342784 :قيدت فى  2001-11-17برقم ايداع
 20962وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/11/2026ص
 - 117نفين زاهر قلدس وشركائها شركة سبق قيدها برقم  361359 :قيدت فى  2004-07-05برقم ايداع
 11617وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2024ص
 - 118شركه الفيصليه للتجاره والستيراد والتصدير ( محمد محمد ابو سريع وشركائه ) شركة سبق قيدها برقم
 364427 :قيدت فى  2004-12-01برقم ايداع  20645وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/11/2024ص
 - 119وسام عبدالوهاب فايد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  368038 :قيدت فى  2005-05-08برقم
ايداع  8541وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/05/2025
12:00:00ص
 - 120جيفي تك شركة سبق قيدها برقم  368038 :قيدت فى  2008-07-13برقم ايداع  10457وفى
تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2023ص
 - 121وسام عبد الوهاب فايد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  368038 :قيدت فى  2008-07-13برقم
ايداع  10457وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/07/2023
12:00:00ص
 - 122سكينه مرسي محمدي وشركاتها شركة سبق قيدها برقم  375548 :قيدت فى  2006-03-07برقم
ايداع  4421وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/03/2026
12:00:00ص
 - 123شركه بنجوان مصر احمد حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  392574 :قيدت فى
 2011-03-02برقم ايداع  2726وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/03/2026ص
 - 124عبدالمنعم عطوه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  395170 :قيدت فى  2012-04-15برقم ايداع
 5921وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/04/2027ص
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 - 125مدحت رمضان توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  395201 :قيدت فى  2012-04-22برقم
ايداع  6163وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/04/2027
12:00:00ص
 - 126عبد المنعم توفيق حسن مصطفى وشريكته مريه عدلى حبيب ميخائيل شركة سبق قيدها برقم :
 398794قيدت فى  2014-04-16برقم ايداع  4911وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/04/2024ص
 - 127مها محمد ابراهيم-مروه فتحى محمود -نانيس حسين عبد العزيز-يوسف نشأت صادق شركة سبق قيدها
برقم  405093 :قيدت فى  2016-01-14برقم ايداع  757وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/01/2026ص
 - 128عبد الرحمن عبد الرحمن بيومى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  408467 :قيدت فى
 2016-06-20برقم ايداع  12049وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/06/2026ص
 - 129ميلد جرجس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  410419 :قيدت فى  2016-10-17برقم ايداع
 19947وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/10/2026ص
 - 130على على جمال الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  410861 :قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  21509وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/11/2026
12:00:00ص
 - 131طارق عبد الحليم وعمرو محمد شركة سبق قيدها برقم  410884 :قيدت فى  2016-11-07برقم
ايداع  21598وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/11/2026
12:00:00ص
 - 132رامى جميل شكرى اندراوس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  414336 :قيدت فى 2017-05-07
برقم ايداع  8673وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/05/2027
12:00:00ص
 - 133اولد نجيب قزمان شركة سبق قيدها برقم  83878 :قيدت فى  1953-03-28برقم ايداع 2250
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2023ص
 - 134امين سيد امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  183224 :قيدت فى  1986-06-04برقم ايداع
 6563وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2026ص
 - 135شركه الهرام التجاريه شركة سبق قيدها برقم  183224 :قيدت فى  1986-06-04برقم ايداع
 6563وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2026ص
 - 136امين سيد امين احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  183224 :قيدت فى  1977-07-06برقم
ايداع  10710وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/07/2027
12:00:00ص
 - 137المركز الدولى للطيران ( رؤوف عيد وشريكتة ) شركة سبق قيدها برقم  211019 :قيدت فى
 1981-05-12برقم ايداع  7695وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/05/2026ص
 - 138المركز الدولي للطيران ( سيا ) اسكندر عيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  211019 :قيدت فى
 1985-10-29برقم ايداع  12484وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/10/2025ص
 - 139سيا شركة سبق قيدها برقم  211019 :قيدت فى  1985-10-29برقم ايداع  12484وفى تاريخ
 2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/10/2025ص
 - 140صفوت احمد العقاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  218900 :قيدت فى  1982-05-19برقم ايداع
 9045وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/05/2027ص
 - 141اسحق يوسف اسحق وفريد يوسف اسحق شركة سبق قيدها برقم  219240 :قيدت فى
 1982-06-06برقم ايداع  9955وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2027ص
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 - 142شركه سامي محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  242810 :قيدت فى 1986-10-04
برقم ايداع  12860وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/10/2026
12:00:00ص
 - 143الشركه المصريه للصرافه نودكل ش م م شركة سبق قيدها برقم  268458 :قيدت فى
 2009-01-21برقم ايداع  1046وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/01/2024ص
 - 144الشركه المصريه للصرافه ( فوركس ) س .م .م شركة سبق قيدها برقم  268458 :قيدت فى
 1991-12-26برقم ايداع  18689وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/12/2026ص
 - 145المكتب الفني للمقاولت فليوبتكس عبدالعال الدسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم 278084 :
قيدت فى  2000-07-30برقم ايداع  13991وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 29/07/2025ص
 - 146سعيد الصباغ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283005 :قيدت فى  1994-06-05برقم ايداع
 7542وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2024ص
 - 147جورج معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283848 :قيدت فى  1994-07-28برقم ايداع
 10445وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/07/2024ص
 - 148احمد امام محمود وشريكه مصطفي ذكي محمد شركة سبق قيدها برقم  284293 :قيدت فى
 1994-08-24برقم ايداع  11988وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/08/2024ص
 - 149جابر وديع جابر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  305215 :قيدت فى  1997-06-12برقم ايداع
 11477وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 150حنان ابراهيم علي وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  311134 :قيدت فى  1998-01-20برقم
ايداع  1175وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/01/2023
12:00:00ص
 - 151رفيق ميشيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  332603 :قيدت فى  2000-07-05برقم ايداع
 12563وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2025ص
 - 152ماهر جرجس ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346507 :قيدت فى  2002-06-08برقم
ايداع  9682وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2027
12:00:00ص
 - 153شركه مروه ورشا شركاء شركة سبق قيدها برقم  347007 :قيدت فى  2002-06-30برقم ايداع
 11110وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/06/2027ص
 - 154نشات مسعد لوقا وشريكه الفي رزق ايوب شركة سبق قيدها برقم  357303 :قيدت فى
 2003-12-24برقم ايداع  21162وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/12/2023ص
 - 155محمد يحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  378479 :قيدت فى  2006-06-12برقم ايداع
 12273وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2026ص
 - 156محمد جاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  392152 :قيدت فى  2011-01-11برقم ايداع 625
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/01/2026ص
 - 157عاطف يوسف السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  395381 :قيدت فى  2012-05-16برقم
ايداع  7380وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2027
12:00:00ص
 - 158محمد مصطفى السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  412032 :قيدت فى  2017-01-04برقم
ايداع  327وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2027
ص
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 - 159مجدى محمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  414458 :قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع
 9141وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2027ص
 151 - 160محمد فريد القاهره شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1986-01-21برقم ايداع 914
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2026ص
 151 - 161محمد فريد القاهره شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1986-01-21برقم ايداع 916
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2026ص
 - 162بنك مصر شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1986-01-21برقم ايداع  920وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2026ص
 - 163بنك مصر = شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1973-02-12برقم ايداع
 1366وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/02/2023ص
 - 164بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2005-12-21برقم ايداع  2349وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/12/2025ص
 - 165بنك مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2012-03-01برقم ايداع  3417وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/02/2027ص
 - 166بنك مصر شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2009-03-04برقم ايداع  3698وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/03/2024ص
 - 167بنك مصر شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1948-05-31برقم ايداع  3758وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2023ص
 - 168بنك مصر شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2009-02-16برقم ايداع  4405وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/02/2024ص
 - 169بنك مصر شركه مساهمه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-17برقم ايداع 4442
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2023ص
 - 170شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-17برقم ايداع 4442
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2023ص
 - 171بنك مصر شركه مساههمه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-07برقم ايداع 4444
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2023ص
 - 172شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-07برقم ايداع 4444
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2023ص
 - 173بنك مصر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-17برقم ايداع
 4445وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2023ص
 - 174شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-17برقم ايداع 4445
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2023ص
 - 175بنك مصر شركهمساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-17برقم ايداع
 4446وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2023ص
 - 176شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1958-12-17برقم ايداع 4446
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2023ص
 - 177بنك مصر ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1989-06-05برقم ايداع  7187وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2024ص
 - 178بنك مصر شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2009-05-27برقم ايداع  8946وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2024ص
 - 179بنك مصر ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2015-07-05برقم ايداع  9302وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2025ص
 - 180بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-07-08برقم ايداع  10865وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/07/2025ص
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 - 181بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-07-08برقم ايداع  10866وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/07/2025ص
 - 182بنك مصر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-07-14برقم ايداع
 11176وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2025ص
 - 183بنك مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2011-09-27برقم ايداع  13427وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/09/2026ص
 - 184بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع  15449وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 185بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع  15450وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 186بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع  15451وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 187بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع  15452وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 188بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع  15453وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 189بنك مصر ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع  15454وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 190بنك مصر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع
 15454وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 191بنك مصر شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-10-26برقم ايداع
 15455وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 192بنك مصر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1982-11-01برقم ايداع
 16447وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/10/2022ص
 - 193بنك مصر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-11-16برقم ايداع
 16598وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2025ص
 - 194بنك مصر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-11-16برقم ايداع
 16599وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2025ص
 - 195بنك مصر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  1980-11-16برقم ايداع
 16600وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2025ص
 - 196بنك مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2005-10-19برقم ايداع  20277وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/10/2025ص
 - 197بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2004-12-22برقم ايداع  22141وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/12/2024ص
 - 198بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2013-07-21برقم ايداع 1000006
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/07/2023ص
 - 199بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2008-04-20برقم ايداع 1858302
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2023ص
 - 200بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  2 :قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع 1931631
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 201شركه هاديتكس للتجاره خيري حمايه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  149700 :قيدت فى
 1972-02-13برقم ايداع  1265وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/02/2027ص
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 - 202وفيق سعد الربرديسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  182616 :قيدت فى  1977-05-30برقم
ايداع  8800وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/05/2027
12:00:00ص
 - 203امين ابوالعنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  212474 :قيدت فى  1981-07-29برقم ايداع
 12215وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/07/2026ص
 - 204مصطفي يوسف الحناوي واولده شركة سبق قيدها برقم  238231 :قيدت فى  1985-11-14برقم
ايداع  12991وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/11/2025
12:00:00ص
 - 205يوسف و احمد مصطفى يوسف الحناوى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  238231 :قيدت فى
 1985-11-14برقم ايداع  12999وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/11/2025ص
 - 206اشرف خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  239055 :قيدت فى  1986-01-13برقم ايداع
 546وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2026ص
 - 207سمير شنوده سمعان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  264929 :قيدت فى  1990-12-15برقم ايداع
 15215وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/12/2025ص
 - 208مصطفى ابو بكر حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  270376 :قيدت فى  1991-12-24برقم
ايداع  18536وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/12/2026
12:00:00ص
 - 209الشركه الهليه لتجاره الدوات والجهزه والمستلزمات المنزليه عادل محمد عبدالقادر وشركاة شركة
سبق قيدها برقم  281627 :قيدت فى  1994-02-24برقم ايداع  2881وفى تاريخ  2022-06-08تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/02/2024ص
 - 210انور شفيق عياد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  296409 :قيدت فى  1996-06-27برقم ايداع
 10018وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2026ص
 - 211محمد فوزى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  300035 :قيدت فى  1996-11-25برقم ايداع
 21426وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2026ص
 - 212على على على زعتر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  303979 :قيدت فى  1997-05-03برقم
ايداع  8200وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/05/2027
12:00:00ص
 - 213ثناء محمد احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  305943 :قيدت فى  1997-07-08برقم ايداع
 13428وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/07/2027ص
 - 214هشام فتحى مرسى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  335920 :قيدت فى  2000-12-16برقم ايداع
 22086وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/12/2025ص
 - 215شركه فوزي عوده واولده شركة سبق قيدها برقم  336940 :قيدت فى  2001-02-11برقم ايداع
 2271وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/02/2026ص
 - 216فوزي عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  336940 :قيدت فى  2001-02-11برقم ايداع
 2272وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/02/2026ص
 - 217احمد فؤاد محمد احمد البكرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  345455 :قيدت فى 2002-04-20
برقم ايداع  6602وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/04/2027
12:00:00ص
 - 218حسن حسين حسن جاغوص وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346541 :قيدت فى 2002-06-09
برقم ايداع  9785وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/06/2027
12:00:00ص
 - 219شركة فايد التجارية شركة سبق قيدها برقم  354413 :قيدت فى  2003-07-19برقم ايداع
 12127وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/07/2023ص
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 - 220شركه طارق تكس لصناعه الستيك شركة سبق قيدها برقم  359995 :قيدت فى 2004-05-09
برقم ايداع  7588وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/05/2024
12:00:00ص
 - 221احمد فؤاد محمد حلمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  365684 :قيدت فى  2008-02-17برقم
ايداع  2320وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/02/2023
12:00:00ص
 - 222اليمان للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  365684 :قيدت فى  2008-02-17برقم ايداع
 2320وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/02/2023ص
 - 223احمد فؤاد محمد حلمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  365684 :قيدت فى  2008-02-17برقم
ايداع  2321وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/02/2023
12:00:00ص
 - 224اليمان للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  365684 :قيدت فى  2008-02-17برقم ايداع
 2321وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/02/2023ص
 - 225شركه الخير للتجاره والتوكيلت شريف محمود محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم 377189 :
قيدت فى  2006-05-09برقم ايداع  9200وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 08/05/2026ص
 - 226ممدوح مبروك عبدربه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  382082 :قيدت فى  2006-10-19برقم
ايداع  2635وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/10/2026
12:00:00ص
 - 227ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  382082 :قيدت فى  2012-11-11برقم ايداع
 14738وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/11/2022ص
 - 228ممدوح مبروك و شركاة شركة سبق قيدها برقم  396843 :قيدت فى  2013-02-10برقم ايداع
 1759وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/02/2023ص
 - 229تامر على خالد على شركة سبق قيدها برقم  412399 :قيدت فى  2017-01-26برقم ايداع
 1673وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/01/2027ص
 - 230محمد السيد احمد الشرنوبى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  415043 :قيدت فى 2017-06-11
برقم ايداع  11241وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/06/2027
12:00:00ص
 - 231ورثة عبد الرحمن حسن عاشور( عمرو عاشور وشركاة ) شركة سبق قيدها برقم  87363 :قيدت فى
 1954-03-25برقم ايداع  1895وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/03/2024ص
 - 232محمد وخالد ومروان الجوهري وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  150906 :قيدت فى
 1972-05-09برقم ايداع  3554وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/05/2027ص
 - 233شركه سميرانطون سمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  166693 :قيدت فى  1974-10-14برقم
ايداع  11828وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/10/2024
12:00:00ص
 - 234عبد المنعم عطية وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  181769 :قيدت فى  1977-04-10برقم ايداع
 5974وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
 - 235شركه محمد ومحمود احمد ابراهيم شركة سبق قيدها برقم  259996 :قيدت فى 1989-12-07
برقم ايداع  15363وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2024
12:00:00ص
 - 236شركه شنده واولده شركة سبق قيدها برقم  265516 :قيدت فى  1991-01-28برقم ايداع
 1237وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2026ص
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 - 237شركة الحرميين لتجارة الطارات شركة سبق قيدها برقم  272700 :قيدت فى  2007-04-16برقم
ايداع  6196وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/04/2027
12:00:00ص
 - 238على انور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  272700 :قيدت فى  2007-04-16برقم ايداع 6196
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/04/2027ص
 - 239علي انور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  272700 :قيدت فى  1992-06-28برقم ايداع 8260
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/06/2027ص
 - 240شركه الفتح للتجاره والتسويق والتوكيلت ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  287674 :قيدت فى
 1995-02-22برقم ايداع  2792وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/02/2025ص
 - 241عماد رشدي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  328149 :قيدت فى  1999-12-19برقم ايداع
 23865وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/12/2024ص
 - 242لطفي احمد الهادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  334135 :قيدت فى  2000-09-17برقم ايداع
 17001وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/09/2025ص
 - 243ورثة محمد محمد عطية سمارة محمد محمد عطية وشركاة شركة سبق قيدها برقم  337798 :قيدت
فى  2001-03-28برقم ايداع  4775وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/03/2026ص
 - 244مصطفى محمد محمود زايد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  338359 :قيدت فى 2001-04-24
برقم ايداع  6396وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2026
12:00:00ص
 - 245مدحت صدقى وشريكه للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  338892 :قيدت فى  2001-05-23برقم
ايداع  8262وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/05/2026
12:00:00ص
 - 246سامح عبد ا باهي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346232 :قيدت فى  2002-05-27برقم ايداع
 8809وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2027ص
 - 247محمد عبده و شريكه شركة سبق قيدها برقم  348846 :قيدت فى  2002-09-25برقم ايداع
 16768وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/09/2022ص
 - 248اولد جمال محمود محمود اسماعيل شركة سبق قيدها برقم  366239 :قيدت فى 2005-02-22
برقم ايداع  3314وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/02/2025
12:00:00ص
 - 249سيد عبد الحميد حسان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  374467 :قيدت فى  2006-01-25برقم
ايداع  1323وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/01/2026
12:00:00ص
 - 250جينيت رزق ا وشركاها شركة سبق قيدها برقم  386045 :قيدت فى  2008-01-15برقم ايداع
 623وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/01/2023ص
 - 251شركه ايه فايف  A 5احمد شعبان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407969 :قيدت فى
 2016-05-24برقم ايداع  10310وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2026ص
 - 252جمال رياض زخارى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  412676 :قيدت فى  2017-02-09برقم
ايداع  2691وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/02/2027
12:00:00ص
 - 253محمود ابراهيم احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  414265 :قيدت فى  2017-05-02برقم
ايداع  8432وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/05/2027
12:00:00ص
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 - 254مصطفى محمد عطيه و شريكه شركة سبق قيدها برقم  415092 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  11471وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/06/2027
12:00:00ص
 - 255محمد عبد العليم ابو العز وشركاه ( فاشون لتجارة القمشة ) شركة سبق قيدها برقم  415176 :قيدت
فى  2017-06-20برقم ايداع  11769وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/06/2027ص
 - 256راغب مكرم راغب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  74365 :قيدت فى  1950-09-11برقم ايداع
 3957وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/09/2025ص
 - 257امينه محمد مكاوي وشركائها شركة سبق قيدها برقم  180146 :قيدت فى  1977-01-04برقم
ايداع  277وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2027
ص
 - 258شريف حلمى مرقص وشركاه ( شركه احمس للتجارة والخدمات شركة سبق قيدها برقم 219660 :
قيدت فى  1982-07-03برقم ايداع  11031وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 259عزيز سعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  237239 :قيدت فى  1985-09-02برقم ايداع
 10468وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/09/2025ص
 - 260شركه ماجد وشركاه شركه مونتاج شركة سبق قيدها برقم  259578 :قيدت فى 1989-11-11
برقم ايداع  14146وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/11/2024
12:00:00ص
 - 261سامى على محمد ابراهيم وشركائه شركة سبق قيدها برقم  270547 :قيدت فى 1992-01-05
برقم ايداع  160وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/01/2027
12:00:00ص
 - 262شركه الفحام لتجاره الخشاب شركة سبق قيدها برقم  270547 :قيدت فى  2002-06-02برقم
ايداع  9320وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/06/2027
12:00:00ص
 - 263محمد علي محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  270547 :قيدت فى  2002-06-02برقم
ايداع  9320وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/06/2027
12:00:00ص
 - 264ورثة نيازى شكر ا وشركائه شركة سبق قيدها برقم  273704 :قيدت فى  1992-09-13برقم
ايداع  11470وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/09/2022
12:00:00ص
 - 265الكفراوى وشركاه للثاث المعدنى فورجيه هوم شركة سبق قيدها برقم  279900 :قيدت فى
 1993-11-22برقم ايداع  15480وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/11/2023ص
 - 266شوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  284190 :قيدت فى  1994-08-17برقم ايداع 11642
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/08/2024ص
 - 267مصطفي حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  291306 :قيدت فى  1995-09-20برقم ايداع
 3892وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/09/2025ص
 - 268محطه بور سعيد والخليج للبترول  -احمد كامل احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم 301243 :
قيدت فى  1997-01-04برقم ايداع  223وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/01/2027ص
 - 269امجد عاطف شمشون وشركاه شركة سبق قيدها برقم  302672 :قيدت فى  1997-03-08برقم
ايداع  4306وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2027
12:00:00ص
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 - 270احمد حسني محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  323261 :قيدت فى  1999-06-07برقم ايداع
 10141وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2024ص
 - 271جمال سالم حسين سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  325255 :قيدت فى  1999-08-23برقم
ايداع  15487وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/08/2024
12:00:00ص
 - 272الشركة المتحدة للمقاولت العامه والتجاره ياسر الحسينى وشركاة شركة سبق قيدها برقم 332614 :
قيدت فى  2000-07-15برقم ايداع  12628وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 14/07/2025ص
 - 273ساميه عبدالفتاح وشريكها شركة سبق قيدها برقم  335109 :قيدت فى  2000-10-31برقم ايداع
 19762وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/10/2025ص
 - 274وائل احمد علي احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  336479 :قيدت فى  2001-01-20برقم
ايداع  867وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/01/2026
ص
 - 275عبد العزيز علم عبد العزيز وفاروق محمد فهمى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  344791 :قيدت
فى  2002-03-17برقم ايداع  4428وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/03/2027ص
 - 276التمساح للعدد و لوازم المعمار( رافت ابراهيم وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  358549 :قيدت فى
 2004-03-03برقم ايداع  3435وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/03/2024ص
 - 277فرساي للتجاره الساعات ولوازمها عادل فتحي ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم 364719 :
قيدت فى  2004-12-14برقم ايداع  21529وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 13/12/2024ص
 - 278هشام انور حسن رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  372445 :قيدت فى 2005-10-26
برقم ايداع  20702وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/10/2025
12:00:00ص
 - 279عاطف سيد سيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  394359 :قيدت فى  2012-01-05برقم ايداع
 301وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/01/2027ص
 - 280سعد ابو السعود وشريكتة زينب ابو بكر شركة سبق قيدها برقم  395122 :قيدت فى
 2012-04-08برقم ايداع  5570وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/04/2027ص
 - 281التهامى وشركاه ( احمد عبد السلم التهامى السيد خليل وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم 395472 :
قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع  8155وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 282شركة سامح حنا جرجس و شريكة شركة سبق قيدها برقم  396941 :قيدت فى 2013-02-28
برقم ايداع  2613وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/02/2023
12:00:00ص
 - 283ايمن حسين عبد المحسن برعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  399000 :قيدت فى
 2014-06-11برقم ايداع  7309وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2024ص
 - 284رويال ييس مملكه النحل شركة سبق قيدها برقم  399000 :قيدت فى  2014-06-11برقم ايداع
 7309وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2024ص
 - 285مكتبه ثابت ( جون ثابت زكى وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  401179 :قيدت فى
 2015-02-22برقم ايداع  2621وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/02/2025ص
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 - 286امجد محمد عبدالحكيم وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  412828 :قيدت فى  2017-02-20برقم
ايداع  3300وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/02/2027
12:00:00ص
 - 287سامح محمود سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  414568 :قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع
 9532وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 288ورثة وليم رياض  -وجدى وليم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  110788 :قيدت فى
 1962-05-08برقم ايداع  72641وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/05/2027ص
 - 289شركه محلت مكاري شركة سبق قيدها برقم  181528 :قيدت فى  1977-03-28برقم ايداع
 5312وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2027ص
 - 290شركه محلت مكاري شركة سبق قيدها برقم  181528 :قيدت فى  1993-11-03برقم ايداع
 1650446وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/11/2023
ص
 - 291ماهر بغدادى وبنيامين تادرس شركة سبق قيدها برقم  204015 :قيدت فى  2010-06-29برقم
ايداع  10246وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/06/2025
12:00:00ص
 - 292مركز اي  -دي  -سي شركة سبق قيدها برقم  204015 :قيدت فى  2010-06-29برقم ايداع
 10246وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/06/2025ص
 - 293شركه رماج للستيراد والتصدير مجدى صبحى ورضا صادق ابراهيم وشركائهم شركة سبق قيدها برقم
 206260 :قيدت فى  1980-09-22برقم ايداع  14152وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/09/2025ص
 - 294عطيات عبد اللطيف وشريكها شركة سبق قيدها برقم  207888 :قيدت فى  1980-12-21برقم
ايداع  18716وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/12/2025
12:00:00ص
 - 295اندماج شركة افرست للتبريد  -محمد يحيى يوسف فى الشركة شركة سبق قيدها برقم 272460 :
قيدت فى  1992-06-03برقم ايداع  7452وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 02/06/2027ص
 - 296علء توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  281026 :قيدت فى  1994-01-18برقم ايداع 974
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/01/2024ص
 - 297شركة مجدى فخرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  283028 :قيدت فى  1994-06-06برقم
ايداع  7632وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/06/2024
12:00:00ص
 - 298شركة العزبى الطبية شركة سبق قيدها برقم  283220 :قيدت فى  2009-06-10برقم ايداع
 9806وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/06/2024ص
 - 299محمود محمد احمد اسماعيل و شركاه شركة سبق قيدها برقم  301630 :قيدت فى 1997-01-19
برقم ايداع  1296وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/01/2027
12:00:00ص
 - 300شركه نوركو للتجاره عاطف ماهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  305628 :قيدت فى
 1997-06-26برقم ايداع  12577وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/06/2022ص
 - 301شركه مودرن فريم لنظمه البناء الحديث مصطفي سعد الدين محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 314190قيدت فى  1998-06-04برقم ايداع  9574وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2023ص
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 - 302ونتك لنظمه التكنولوجيا { محمد عبد الهادي حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  320875 :قيدت
فى  1999-03-06برقم ايداع  3837وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2024ص
 - 303جورج ابراهيم سليمان عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  321058 :قيدت فى 1999-03-13
برقم ايداع  4301وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/03/2024
12:00:00ص
 - 304شركة محمود حافظ وشريكته شركة سبق قيدها برقم  344472 :قيدت فى  2002-02-27برقم
ايداع  3337وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/02/2027
12:00:00ص
 - 305عادل غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  345160 :قيدت فى  2002-04-06برقم ايداع
 5651وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2027ص
 - 306شركة عيد العجيل التجارية شركة سبق قيدها برقم  349997 :قيدت فى  2002-11-20برقم ايداع
 20268وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/11/2022ص
 - 307خالد طه عبدالرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  384323 :قيدت فى  2007-04-02برقم
ايداع  5402وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/04/2027
12:00:00ص
 - 308مهندسه تغريد السيسي وشركائها شركة سبق قيدها برقم  384771 :قيدت فى  2007-06-06برقم
ايداع  9242وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/06/2027
12:00:00ص
 - 309احمد محمد طلعت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  396561 :قيدت فى  2012-12-23برقم ايداع
 16619وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/12/2022ص
 - 310مدحت محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  414102 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 7823وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2027ص
 - 311احمد حسام محمد سالم حجازى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  414120 :قيدت فى
 2017-04-23برقم ايداع  7909وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/04/2027ص
 - 312عمرو منصور عبدالرحمن و شريكه شركة سبق قيدها برقم  415156 :قيدت فى 2017-06-18
برقم ايداع  11662وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 313جليرت يعقوب الياس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  202026 :قيدت فى  1980-02-27برقم
ايداع  3476وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/02/2025
12:00:00ص
 - 314طلعت غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  218305 :قيدت فى  1985-01-17برقم ايداع
 902وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/01/2025ص
 - 315ويمبكس شركة سبق قيدها برقم  218305 :قيدت فى  1985-01-17برقم ايداع  902وفى تاريخ
 2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/01/2025ص
 - 316الشركه العالميه للستيراد والتصدير ويمبكس شركة سبق قيدها برقم  218305 :قيدت فى
 2002-02-27برقم ايداع  3340وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/02/2027ص
 - 317طلعت غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  218305 :قيدت فى  2002-02-27برقم ايداع
 3340وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2027ص
 - 318طلعت غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  218305 :قيدت فى  1982-04-17برقم ايداع
 7350وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/04/2027ص
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 - 319شركه بدر الدين للبترول { باتيكو }ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  225949 :قيدت فى
 1998-07-13برقم ايداع  12082وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/07/2023ص
 - 320اشرف صبحي سعيد جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  233089 :قيدت فى 1984-10-01
برقم ايداع  13034وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/09/2024
12:00:00ص
 - 321العروبة للطباعة والنشر والعلن مجد محمد فريد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  247304 :قيدت
فى  1987-06-16برقم ايداع  9583وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/06/2012ص
 - 322شركه ايماك للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  279485 :قيدت فى  1997-05-19برقم ايداع
 9576وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/05/2027ص
 - 323ايهاب صلح الدين فارس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  303356 :قيدت فى 1997-03-31
برقم ايداع  6325وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/03/2027
12:00:00ص
 - 324شركه العريف للنقل والرحلت شركة سبق قيدها برقم  318676 :قيدت فى  1998-11-28برقم
ايداع  21809وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/11/2023
12:00:00ص
 - 325رستوران صبحي الحاتي و شركاه السياحي شركة سبق قيدها برقم  326965 :قيدت فى
 1999-11-02برقم ايداع  20447وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/11/2024ص
 - 326شركه درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم  329714 :قيدت فى  2000-03-01برقم ايداع
 4044وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/02/2025ص
 - 327شركة ابراهيم محمد احمد و مجدى محمد احمد شركة سبق قيدها برقم  341983 :قيدت فى
 2001-10-09برقم ايداع  18265وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/10/2026ص
 - 328جيهان فاروق رياض عويس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  342041 :قيدت فى 2001-10-13
برقم ايداع  18443وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/10/2026
12:00:00ص
 - 329وايت سنار كلين شيبه على ابوالحسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  343585 :قيدت فى
 2002-01-09برقم ايداع  526وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/01/2027ص
 - 330اعتدال عبد العال محمود وشركائها شركة سبق قيدها برقم  343598 :قيدت فى 2002-01-12
برقم ايداع  564وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/01/2027
12:00:00ص
 - 331معرض القاهره الجديده للدوات المنزليه نادر محمد حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم :
 364459قيدت فى  2004-12-04برقم ايداع  20757وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/12/2024ص
 - 332عماد حلمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  366907 :قيدت فى  2005-03-20برقم ايداع
 5263وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2025ص
 - 333ايهاب حسين مجاهد وايمن حسين مجاهد شركة سبق قيدها برقم  384317 :قيدت فى
 2007-03-29برقم ايداع  5361وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/03/2027ص
 - 334ابراهيم فتحي محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  387879 :قيدت فى  2008-12-31برقم
ايداع  18323وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/12/2023
12:00:00ص
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 - 335محمد حسن على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  391306 :قيدت فى  2010-10-12برقم
ايداع  15462وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/10/2025
12:00:00ص
 - 336رالف للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  393001 :قيدت فى  2011-05-22برقم ايداع
 6981وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2026ص
 - 337محمد عبد اللطيف ابو الفرح وشركاة شركة سبق قيدها برقم  393001 :قيدت فى 2011-05-22
برقم ايداع  6981وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/05/2026
12:00:00ص
 - 338شركة الباشا للتصدير والمقاولت والتوريدات العامه (ابراهيم عبد الهادي وشركاه) شركة سبق قيدها
برقم  395430 :قيدت فى  2012-05-23برقم ايداع  7773وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 339تراست-رامى رضا حسن المشد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  400889 :قيدت فى
 2015-01-18برقم ايداع  671وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/01/2025ص
 - 340سامح هنرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  404432 :قيدت فى  2015-12-14برقم ايداع
 17719وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/12/2025ص
 - 341ورثة رزق ابو السعد شركة سبق قيدها برقم  406490 :قيدت فى  2016-03-23برقم ايداع
 5343وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/03/2026ص
 - 342محمود حسن محمود و احمد احمد عبد العاطى شركة سبق قيدها برقم  410507 :قيدت فى
 2016-10-20برقم ايداع  20302وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/10/2026ص
 - 343احمد عامر و شركاه شركة سبق قيدها برقم  412906 :قيدت فى  2017-02-22برقم ايداع
 3606وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/02/2027ص
 - 344احمد عامر و شركاه شركة سبق قيدها برقم  412906 :قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع
 1931636وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2027
ص
 - 345اشرف راشد عثمان ثريا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  413832 :قيدت فى  2017-04-05برقم
ايداع  685وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/04/2027
ص
 - 346البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم  1 :قيدت فى  2015-12-29برقم ايداع 18920
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2025ص
 - 347خلفاء برسوم توفيق توفيق و ميشيل برسوم شركة سبق قيدها برقم  126174 :قيدت فى
 1965-02-13برقم ايداع  1352وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/02/2025ص
 - 348خالد زكريا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  260348 :قيدت فى  1990-01-01برقم ايداع 30
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/12/2024ص
 - 349الماسة شركة سبق قيدها برقم  266106 :قيدت فى  1991-03-11برقم ايداع  3343وفى تاريخ
 2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/03/2026ص
 - 350فاضل حنفي فاضل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  266106 :قيدت فى  1991-03-11برقم ايداع
 3343وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/03/2026ص
 - 351مركز التصميمات المتكامل للمقاولت عصام عبد الحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم 284372 :
قيدت فى  1994-08-29برقم ايداع  12265وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 28/08/2024ص
 - 352عبد ا السلوكي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  303760 :قيدت فى  1997-04-21برقم ايداع
 7520وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/04/2027ص
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 - 353شركه مجدي ماهر صادق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  314317 :قيدت فى 1998-06-08
برقم ايداع  9854وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2023
12:00:00ص
 - 354مكتب بليسنج فالي للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  314317 :قيدت فى 1998-06-08
برقم ايداع  9854وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2023
12:00:00ص
 - 355تومي كاجوال وير للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  315363 :قيدت فى 2002-04-13
برقم ايداع  6131وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/04/2027
12:00:00ص
 - 356ناجي عبد الرحمن عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  315363 :قيدت فى  2002-04-13برقم
ايداع  6131وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/04/2027
12:00:00ص
 - 357حماد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  315501 :قيدت فى  1998-07-27برقم ايداع 12938
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/07/2023ص
 - 358شركه مطاوع للبلستيك شركة سبق قيدها برقم  333137 :قيدت فى  2000-08-01برقم ايداع
 14182وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/07/2025ص
 - 359شركه حنان محمود احمد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  338905 :قيدت فى
 2001-05-26برقم ايداع  8304وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/05/2026ص
 - 360شادى شكرى سعد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  340308 :قيدت فى  2001-07-24برقم ايداع
 12735وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/07/2026ص
 - 361لويس جرجس ساويرس و شريكه شركة سبق قيدها برقم  346466 :قيدت فى  2002-06-05برقم
ايداع  9570وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/06/2027
12:00:00ص
 - 362المصريه للسكان و التعمير شركة سبق قيدها برقم  384853 :قيدت فى  2017-02-27برقم ايداع
 3913وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2027ص
 - 363ربيع فتحي محمد عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  384853 :قيدت فى 2017-02-27
برقم ايداع  3913وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/02/2027
12:00:00ص
 - 364ربيع فتحي محمد عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  384853 :قيدت فى 2007-06-17
برقم ايداع  9853وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/06/2027
12:00:00ص
 - 365هيثم كامل جابر حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  395226 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  6312وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 366محمد محمد اسماعيل محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  401320 :قيدت فى 2015-03-08
برقم ايداع  13392وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2025
12:00:00ص
 - 367الحسن عادل محمد وشريكه الحسين عادل محمد شركة سبق قيدها برقم  402375 :قيدت فى
 2015-08-20برقم ايداع  11086وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/08/2025ص
 - 368عادل سيد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  412618 :قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع 2478
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2027ص
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 - 369وفاء حسين سيد احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  414844 :قيدت فى  2017-05-31برقم
ايداع  10556وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/05/2027
12:00:00ص
 - 370شركه انفينيتى لداره المطاعم والكافيتريات ( مهاب سامى على ابراهيم وشريكته ) شركة سبق قيدها
برقم  414881 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع  10652وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 371مصطفى حلمى حسين و ياسر محمد ايراهيم الدكماوى شركة سبق قيدها برقم  415400 :قيدت فى
 2017-07-10برقم ايداع  12667وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2027ص
 - 372صبحي فؤاد سدره الذهبي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  106380 :قيدت فى 1961-03-15
برقم ايداع  4359وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2026
12:00:00ص
 - 373محطة بنزين رشيد لصحابها مصبح صبحى فؤاد ورؤوف صبحى فؤاد وشركائهم شركة سبق قيدها
برقم  106380 :قيدت فى  1961-03-15برقم ايداع  4359وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/03/2026ص
 - 374شركة اولد رشدى رياض شركة سبق قيدها برقم  111170 :قيدت فى  1962-06-21برقم ايداع
 3440وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2027ص
 - 375اولد محمد احمد فرج شركة سبق قيدها برقم  229556 :قيدت فى  1983-12-15برقم ايداع
 22055وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/12/2023ص
 - 376جرافتيك للطباعه مهندس شهير سليم الباراتي فؤاد سليم الباراتي وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 247291قيدت فى  1987-06-15برقم ايداع  9524وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2027ص
 - 377حسين عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  297616 :قيدت فى  1996-08-28برقم ايداع
 14081وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/08/2026ص
 - 378مهندس محمود سالم سلمه ومهندس سعيد احمد عبد الحافظ شركة سبق قيدها برقم  304610 :قيدت
فى  1997-05-22برقم ايداع  9824وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/05/2027ص
 - 379مهندس محمود سالم سلمه ومهندس سعيد احمد عبد الحافظ شركة سبق قيدها برقم  304610 :قيدت
فى  2012-07-16برقم ايداع  1000005وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 15/07/2027ص
 - 380شركه ليلي فايز و شريكها شركة سبق قيدها برقم  319747 :قيدت فى  1999-01-13برقم ايداع
 621وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2024ص
 - 381نور الدين نبيل حلوه الجبر هاشم ابراهيم وشركاهما شركة سبق قيدها برقم  343857 :قيدت فى
 2002-01-23برقم ايداع  1324وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/01/2027ص
 - 382فريد شوكت رياض ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  346002 :قيدت فى 2002-05-15
برقم ايداع  8158وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/05/2027
12:00:00ص
 - 383حسن ابراهيم مسعد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  358506 :قيدت فى  2004-03-02برقم
ايداع  3291وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/03/2024
12:00:00ص
 - 384ناديه علي صالح وشركاها شركة سبق قيدها برقم  364212 :قيدت فى  2004-11-21برقم ايداع
 19948وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/11/2024ص
 - 385عماد الدين حمدي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  366405 :قيدت فى  2005-02-28برقم ايداع
 3791وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/02/2025ص
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 - 386رامي محمد ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  373077 :قيدت فى 2005-11-28
برقم ايداع  22539وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/11/2025
12:00:00ص
 - 387شركة مانفودز ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  385312 :قيدت فى  2007-08-30برقم ايداع
 14064وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/08/2022ص
 - 388شركة مانفودز ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  385312 :قيدت فى  2007-08-30برقم ايداع
 14065وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/08/2022ص
 - 389شركة مانفودز شركة سبق قيدها برقم  385312 :قيدت فى  2007-08-30برقم ايداع 14066
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/08/2017ص
 - 390شركة مانفودز شركة سبق قيدها برقم  385312 :قيدت فى  2007-08-30برقم ايداع 14067
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/08/2022ص
 - 391سامح جلل محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  398858 :قيدت فى  2014-04-28برقم ايداع
 5278وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/04/2024ص
 - 392شركة احمد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  399558 :قيدت فى  2014-09-08برقم ايداع
 10831وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2024ص
 - 393عبد الفتاح العبد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  401742 :قيدت فى  2015-05-06برقم ايداع
 6460وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2025ص
 - 394احمد عبدالموجود قاسم على وشركاة شركة سبق قيدها برقم  407453 :قيدت فى 2016-04-27
برقم ايداع  8597وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/04/2026
12:00:00ص
 - 395ايمان محمد امين وشركاها شركة سبق قيدها برقم  408664 :قيدت فى  2016-06-29برقم ايداع
 1360وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/06/2026ص
 - 396اسامه محمد بيومى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  413448 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 85400وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2027ص
 - 397غريب جابر غريب محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  247724 :قيدت فى  1987-07-19برقم
ايداع  11028وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 398ورثه عبدالفتاح محمد احمد سرور (خالد عبدالفتاح وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم 268611 :
قيدت فى  1991-09-07برقم ايداع  11898وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 06/09/2026ص
 - 399زكريا احمد داود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  272590 :قيدت فى  1992-06-18برقم ايداع
 7856وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 400عبدالرحمن اسماعيل شافعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  279901 :قيدت فى 1993-11-22
برقم ايداع  15485وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/11/2023
12:00:00ص
 - 401الشركه المتحده للتجاره والتوزيع سامي سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  297119 :قيدت فى
 1996-08-04برقم ايداع  12353وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/08/2026ص
 - 402اسامه احمد محمد عبد الحميد عاشور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  302068 :قيدت فى
 1997-02-06برقم ايداع  2469وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/02/2027ص
 - 403عادل عياد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  303815 :قيدت فى  1997-04-23برقم ايداع
 7711وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2027ص
 - 404طه الشربيني وشركاه شركة سبق قيدها برقم  312602 :قيدت فى  1998-03-26برقم ايداع
 5215وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/03/2023ص
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 - 405مقار عبد ا مقار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  317289 :قيدت فى  1998-10-08برقم ايداع
 17811وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/10/2023ص
 - 406سيد سعد الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  332557 :قيدت فى  2000-07-03برقم ايداع
 12469وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2025ص
 - 407باسم مصطفى حسين محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  338356 :قيدت فى 2001-04-24
برقم ايداع  6383وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2026
12:00:00ص
 - 408شركه احمد عبدا العشرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  340073 :قيدت فى 2001-07-15
برقم ايداع  12047وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/07/2026
12:00:00ص
 - 409احمد عبدا العشماوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  340073 :قيدت فى  2001-07-15برقم
ايداع  12048وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/07/2026
12:00:00ص
 - 410الشركه المصريه الحديثه الدوات الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم  340073 :قيدت فى
 2001-07-15برقم ايداع  12048وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2026ص
 - 411زهور صلح الدين يسرى توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  340985 :قيدت فى
 2001-08-19برقم ايداع  14919وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/08/2026ص
 - 412محمد مدحت عبد الحليم وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  375325 :قيدت فى  2006-03-01برقم
ايداع  3842وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/02/2026
12:00:00ص
 - 413احمد عبد الوهاب وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  375411 :قيدت فى  2006-03-02برقم ايداع
 4064وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/03/2026ص
 - 414شركة ميدى تريد للتجارة ياسر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  383541 :قيدت فى
 2006-12-28برقم ايداع  28004وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/12/2026ص
 - 415المالية العربية للسمسرة في الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم  384000 :قيدت فى
 2007-02-11برقم ايداع  2281وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/02/2027ص
 - 416حسين انور حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  384980 :قيدت فى  2007-07-04برقم ايداع
 10963وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
 - 417سوليد للتوكيلت التجاريه سيد سلم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  394865 :قيدت فى
 2012-02-29برقم ايداع  3395وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/02/2027ص
 - 418تاون تيم  town teamشركة سبق قيدها برقم  396679 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 7889وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2027ص
 - 419محمد عزت عبدالرحيم وشركاة شركة سبق قيدها برقم  396679 :قيدت فى  2017-04-20برقم
ايداع  7889وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/04/2027
12:00:00ص
 - 420تاون جروب  tawn groupشركة سبق قيدها برقم  396679 :قيدت فى  2017-04-20برقم
ايداع  1931637وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/04/2027
12:00:00ص
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 - 421محمد عزت عبدالرحيم وشركاة شركة سبق قيدها برقم  396679 :قيدت فى  2017-04-20برقم
ايداع  1931637وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/04/2027
12:00:00ص
 - 422ايهاب سالم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  398856 :قيدت فى  2014-04-28برقم ايداع
 5267وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/04/2024ص
 - 423ايمن على محمود وشريكة شركة سبق قيدها برقم  410227 :قيدت فى  2016-10-05برقم ايداع
 19235وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/10/2026ص
 - 424شركة ارتشر للستشارات المالية عن الوراق المالية ش م م شركة سبق قيدها برقم  414765 :قيدت
فى  2017-05-25برقم ايداع  10260وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2027ص
 - 425شركة قناة السويس للتامين ش  0م  0م شركة سبق قيدها برقم  434711 :قيدت فى 2015-10-13
برقم ايداع  1148640وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/10/2025
12:00:00ص
 - 426شركة جيكوريل اولد محمد الحسينى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  136365 :قيدت فى
 1968-09-14برقم ايداع  4642وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/09/2023ص
 - 427الشركه المصريه لتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى 1979-06-06
برقم ايداع  8457وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/06/2024
12:00:00ص
 - 428الشركه المصريه لتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى 1979-09-05
برقم ايداع  12446وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/09/2024
12:00:00ص
 - 429تاكو اليكتريك  -محمد وائل مصطفى عاشور ومصطفى طارق مصطفى عاشور وشركاهما شركة سبق
قيدها برقم  182379 :قيدت فى  1977-05-16برقم ايداع  7014وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 430اولد وهبه(يوسف ومجدى) شركة سبق قيدها برقم  218844 :قيدت فى  1982-05-17برقم ايداع
 8894وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 431مهندس محي الدين يونس احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  272674 :قيدت فى
 1992-06-27برقم ايداع  8174وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/06/2027ص
 - 432الشركه المتحده للتجاره والتوزيع سامي سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  297119 :قيدت فى
 1996-08-04برقم ايداع  12352وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/08/2026ص
 - 433شركه المحبه للملبس والخردوات شركة سبق قيدها برقم  303442 :قيدت فى 1997-04-03
برقم ايداع  6545وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/04/2027
12:00:00ص
 - 434صفوت توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  303442 :قيدت فى  1997-04-03برقم ايداع
 6545وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/04/2027ص
 - 435ثري واي لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  305629 :قيدت فى  1997-06-26برقم
ايداع  12578وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/06/2027
12:00:00ص
 - 436مؤسسة الكتب الذهبيه محمود عبدالحميد محمد فنون وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346128 :قيدت
فى  2002-05-21برقم ايداع  8484وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/05/2027ص
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 - 437محمد نبيل كمال الدين محمد ابو العز وشريكه شركة سبق قيدها برقم  346931 :قيدت فى
 2002-06-25برقم ايداع  10872وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/06/2027ص
 - 438اكاديمية المستقبل (مركز قادة المستقبل ومشاريع المستقبل ومهارات المستقبل)  -صفيه سبسويه وشريكها
شركة سبق قيدها برقم  384151 :قيدت فى  2007-03-05برقم ايداع  3696وفى تاريخ 2022-06-20
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2027ص
 - 439سمير صالح وشريكته شركة سبق قيدها برقم  394007 :قيدت فى  2011-11-17برقم ايداع
 15835وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/11/2026ص
 - 440رضا رمزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  395618 :قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع
 9150وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 441خالد محمد بهجت اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  408514 :قيدت فى 2016-06-21
برقم ايداع  13114وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/06/2026
12:00:00ص
 - 442على سيد على عواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  409325 :قيدت فى  2016-08-25برقم ايداع
 1965614وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/08/2026
ص
 - 443محمد مجدى حافظ وشريكته شركة سبق قيدها برقم  412784 :قيدت فى  2017-02-15برقم ايداع
 3113وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2027ص
 - 444بيتر حلمى فهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  415163 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 11718وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 445بلوم مصر لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  434637 :قيدت فى  2015-01-28برقم
ايداع  1148632وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/01/2025
12:00:00ص
 - 446شركة حلوان لمحركات الديزل مصنع  909الحربى سابقا شركة مساهمة متمتعة بجنسية ج .ع.م شركة
سبق قيدها برقم  121307 :قيدت فى  1990-02-06برقم ايداع  1569195وفى تاريخ 2022-06-21
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/02/2025ص
 - 447محمد نظمى حجازى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  128947 :قيدت فى  1965-07-06برقم
ايداع  7049وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/07/2025
12:00:00ص
 - 448المهندس -محمد عفت شعبان مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  238699 :قيدت فى
 1985-12-17برقم ايداع  14287وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/12/2025ص
 - 449منيرعبد المنعم ابراهيم ومني عبد المنعم ابراهيم و نعمات يوسف محمد شركة سبق قيدها برقم :
 270760قيدت فى  1998-01-12برقم ايداع  637وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2023ص
 - 450منيركو للنظارات شركة سبق قيدها برقم  270760 :قيدت فى  1998-01-12برقم ايداع 637
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2023ص
 - 451منير عبد المنعم ابراهيم ومني عبد المنعم ابراهيم ونعمات يوسف محمد شركة سبق قيدها برقم :
 270760قيدت فى  1992-01-21برقم ايداع  1080وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2027ص
 - 452شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2010-05-11برقم ايداع  7253وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/05/2025ص
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 - 453شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  9714وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 454شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  9716وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 455شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  9717وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 456شركة القاهرة لىستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  9718وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 457شركه القاهره للستثمار والتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2011-11-03برقم ايداع  15482وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/11/2026ص
 - 458شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  1148633وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 459شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  1148634وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 460شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  1148635وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 461شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  273431 :قيدت فى
 2015-07-15برقم ايداع  1148636وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2025ص
 - 462شركة الرملوى للغذية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2007-01-16برقم
ايداع  895وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/01/2027
ص
 - 463شركه الرملوي للغذيه شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2013-11-18برقم ايداع
 12621وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/11/2023ص
 - 464شركه الرملوي للغذيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2006-09-11برقم
ايداع  19985وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/09/2026
12:00:00ص
 - 465باتون ساليه شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  1996-12-09برقم ايداع  22656وفى
تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/12/2026ص
 - 466شركه الرملوي وشركاه للغذاء شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  1996-12-09برقم
ايداع  22656وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/12/2026
12:00:00ص
 - 467شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2013-11-18برقم
ايداع  1000008وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/11/2023
12:00:00ص
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 - 468شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2007-04-18برقم
ايداع  1000015وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/04/2027
12:00:00ص
 - 469شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2010-07-28برقم
ايداع  1411323وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/07/2025
12:00:00ص
 - 470شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2006-09-11برقم
ايداع  1811129وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/09/2026
12:00:00ص
 - 471شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2014-08-21برقم
ايداع  1948515وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/08/2024
12:00:00ص
 - 472شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2016-01-12برقم
ايداع  1965612وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/01/2026
12:00:00ص
 - 473شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  300457 :قيدت فى  2016-01-12برقم
ايداع  1965613وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/01/2026
12:00:00ص
 - 474محمد سعيد حموده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  302145 :قيدت فى  1997-02-15برقم ايداع
 2678وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2027ص
 - 475جمال يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  304847 :قيدت فى  1997-05-31برقم ايداع
 10426وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2027ص
 - 476شركه الحق للخشاب والموبيليا محمد احمد محمد المهدى وشركاة شركة سبق قيدها برقم 334253 :
قيدت فى  2000-09-23برقم ايداع  17392وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 22/09/2025ص
 - 477شركه ايمن محمود علي عطيه احمد و وشركاه شركة سبق قيدها برقم  345609 :قيدت فى
 2002-04-28برقم ايداع  7081وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/04/2027ص
 - 478ايجيتريد انترناشيونال شركة سبق قيدها برقم  346437 :قيدت فى  2008-02-27برقم ايداع
 3046وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2023ص
 - 479محمد مسعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346437 :قيدت فى  2008-02-27برقم ايداع
 3046وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2023ص
 - 480محمد مسعد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  346437 :قيدت فى  2002-06-04برقم ايداع
 9449وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 481اولد عثمان للستيراد والنصدير وتجاره جميع انواع المسامير شركة سبق قيدها برقم 346825 :
قيدت فى  2002-06-22برقم ايداع  10597وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 21/06/2027ص
 - 482شركه احمد عثمان حسين لبيع المسمار شركة سبق قيدها برقم  346825 :قيدت فى 2004-07-10
برقم ايداع  11871وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/07/2024
12:00:00ص
 - 483فاكو انترناشيونال عمر الشريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  358670 :قيدت فى
 2004-03-09برقم ايداع  3787وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/03/2024ص
 - 484احمد مجدي فهمي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  376105 :قيدت فى  2006-03-28برقم ايداع
 6146وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2026ص
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 - 485مكتب العمده لتجاره الملبس الجاهزه بالجمله فارس سعد وشريكته شركة سبق قيدها برقم 379925 :
قيدت فى  2006-07-27برقم ايداع  16198وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/07/2026ص
 - 486حمديه محمد يوسف وشركائها شركة سبق قيدها برقم  380728 :قيدت فى  2006-08-21برقم
ايداع  18403وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/08/2026
12:00:00ص
 - 487حسانين احمد حسانين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  388443 :قيدت فى  2009-04-30برقم
ايداع  7317وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/04/2024
12:00:00ص
 - 488احمد كامل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  393581 :قيدت فى  2011-06-12برقم ايداع
 12615وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2026ص
 - 489مصطفى عبد الرازق الطاهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  393904 :قيدت فى 2011-10-25
برقم ايداع  14994وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/10/2026
12:00:00ص
 - 490سامى ميخائيل صليب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  395572 :قيدت فى  2012-06-19برقم
ايداع  8927وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/06/2027
12:00:00ص
 - 491نادر ابو الفتوح عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  397218 :قيدت فى 2013-04-23
برقم ايداع  5290وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/04/2023
12:00:00ص
 - 492وليد ممدوح محمد عبدالمجيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  410814 :قيدت فى 2016-11-03
برقم ايداع  21334وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/11/2026
12:00:00ص
 - 493ورثه ابو اليزيد محمد احمد خليل الشال شركة سبق قيدها برقم  415039 :قيدت فى 2017-06-12
برقم ايداع  11234وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 494علي محمد جلل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  149969 :قيدت فى  1972-02-28برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/02/2027ص
 - 495مقار تاوضروس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  246123 :قيدت فى  1987-03-26برقم ايداع
 5763وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/03/2027ص
 - 496مقارتاوضروس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  246123 :قيدت فى  1987-03-26برقم ايداع
 5764وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/03/2027ص
 - 497السيد امام السيد مرسي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  247082 :قيدت فى  1987-06-01برقم
ايداع  8772وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/05/2027
12:00:00ص
 - 498المؤسسه المصريه للتجاره و التوريدات الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم  258213 :قيدت فى
 1999-09-19برقم ايداع  17312وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/09/2024ص
 - 499حازم و محمود محمد محمود ابراهيم وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم  258213 :قيدت فى
 1999-09-19برقم ايداع  17312وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/09/2024ص
 - 500محمود احمد محمد عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  264179 :قيدت فى 1990-10-24
برقم ايداع  12610وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/10/2025
12:00:00ص
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 - 501محمود احمد محمد عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  264179 :قيدت فى 2005-03-12
برقم ايداع  1784986وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/03/2025
12:00:00ص
 - 502حسن محمد محمد على ,مصطفى حسن محمد محمد على شركة سبق قيدها برقم  280716 :قيدت فى
 1993-12-30برقم ايداع  17928وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/12/2023ص
 - 503شركه الموجي لقطع غيار الجهزه المنزليه الحديثه شركة سبق قيدها برقم  280936 :قيدت فى
 1994-01-12برقم ايداع  660وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/01/2024ص
 - 504محمد تامر وسعيد سرور وشركائهم شركة سبق قيدها برقم  323808 :قيدت فى 1999-06-29
برقم ايداع  11659وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/06/2024
12:00:00ص
 - 505كميل جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  324319 :قيدت فى  1999-07-18برقم ايداع
 12987وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2024ص
 - 506عز الدين شعبان ومحمود محمد شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  346340 :قيدت فى
 2002-06-01برقم ايداع  9162وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/05/2027ص
 - 507الصفا لبيع وتجهيز وتعبئة السماك ( احمد محمد عبد الرحمن يوسف وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم :
 346745قيدت فى  2002-06-18برقم ايداع  10362وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 508الفتح للعقارات ( فتحي يسن سالم و شركاه) شركة سبق قيدها برقم  363950 :قيدت فى
 2004-11-02برقم ايداع  19198وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/11/2024ص
 - 509المتحده جروب لتجاره وتوزيع المستلزمات الطبيه بانواعها احمد محمد احمد عبد السيد وشريكه شركة
سبق قيدها برقم  365564 :قيدت فى  2005-01-24برقم ايداع  1339وفى تاريخ  2022-06-22تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/01/2025ص
 - 510شركة اخوان الديب للزيوت والشموعات شركة سبق قيدها برقم  374329 :قيدت فى
 2008-07-24برقم ايداع  11038وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/07/2023ص
 - 511اميرة السعيد خطاب وشركائه شركة سبق قيدها برقم  383889 :قيدت فى  2007-01-28برقم
ايداع  1338وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/01/2027
12:00:00ص
 - 512اميرة السعيد خطاب وشركائه شركة سبق قيدها برقم  383889 :قيدت فى  2007-02-04برقم
ايداع  1000016وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/02/2027
12:00:00ص
 - 513تريو للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  383889 :قيدت فى  2007-02-04برقم ايداع
 1000016وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/02/2027
ص
 - 514صفاء محمد خلف وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  385103 :قيدت فى  2007-07-22برقم ايداع
 12031وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/07/2027ص
 - 515سحر صلح مصطفى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  387312 :قيدت فى  2008-08-13برقم
ايداع  11959وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/08/2023
12:00:00ص
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 - 516كريم عصام الدين حامد شكرى ومنال محمد المين عبد المجيد شركة سبق قيدها برقم 395302 :
قيدت فى  2016-01-31برقم ايداع  1754وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 30/01/2026ص
 - 517كريم عصام الدين حامد شكرى ومنال محمد المين عبد المجيد شركة سبق قيدها برقم 395302 :
قيدت فى  2012-05-08برقم ايداع  6685وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 07/05/2027ص
 - 518حسنى توفيق على حسانين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  396121 :قيدت فى 2012-09-30
برقم ايداع  15970وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/09/2022
12:00:00ص
 - 519مصطفى اسامه محمد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  412825 :قيدت فى 2017-02-19
برقم ايداع  3297وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/02/2027
12:00:00ص
 - 520السيد محمد عبدالفتاح يونس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  413423 :قيدت فى 2017-03-15
برقم ايداع  5308وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2027
12:00:00ص
 - 521تعديل اسم الشركة الى شركة مطاحن ومخابز السكندرية شركة مساهمة وفقا لحكام قانون الشركات
المصرى رقم  159لسنة  1981شركة سبق قيدها برقم  434695 :قيدت فى  2003-03-19برقم ايداع
 1733035وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2023
ص
 - 522ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  434695 :قيدت فى  2003-03-19برقم ايداع  1733035وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2023ص
 - 523قطاع خاص تأسست بالقانون  7لسنه 1974المنشوربالجريدةا لرسميةالعدد  5تابع أ فى 1974 1 31معفاه
من قوانين الشركات المساهمة طبقاللمادة 10من القانون المذكور شركة سبق قيدها برقم  434713 :قيدت فى
 1974-03-21برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/03/2024ص
 - 524احمد محمد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  140431 :قيدت فى  1970-01-13برقم ايداع
 692وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2025ص
 - 525الشركه المصريه لتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى 1983-01-13
برقم ايداع  949وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/01/2023
12:00:00ص
 - 526شركات وزاره التموين والتجاره الداخليه والمؤسسه المصريه العامه للسلع الهندسيه شركة سبق قيدها
برقم  169116 :قيدت فى  1983-01-13برقم ايداع  949وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2023ص
 - 527الشركه المصريه لتجاره الكيماويات ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1987-02-03برقم ايداع  2216وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/02/2027ص
 - 528الشركه المصريه لتجاره الكيماويات ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1987-02-03برقم ايداع  2217وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/02/2027ص
 - 529الشركه المصريه للكيماويات ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى 1987-02-03
برقم ايداع  2218وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/02/2027
12:00:00ص
 - 530الشركه المصريه لتجاره الكيماويات ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1987-02-03برقم ايداع  2219وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/02/2027ص
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 - 531الشركه المصريه لتجاره الكيماويات ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1987-02-03برقم ايداع  2220وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/02/2027ص
 - 532الشركه المصريه لتجاره الكيماويات ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1987-02-03برقم ايداع  2221وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/02/2027ص
 - 533الشركه المصريه لتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى 1983-06-28
برقم ايداع  12701وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2023
12:00:00ص
 - 534الشركه المصريه لتجاره الكيماويات والمعادن سيجال شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1995-09-28برقم ايداع  14330وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/09/2025ص
 - 535الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن (سيجال) شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1979-06-06برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2024ص
 - 536الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن (سيجال) شركة سبق قيدها برقم  169116 :قيدت فى
 1983-06-28برقم ايداع  1230088وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/06/2023ص
 - 537شركه عزه يوسف وشركاها شركة سبق قيدها برقم  247251 :قيدت فى  1987-06-14برقم ايداع
 9416وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 538عبد الحي محمود حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  270111 :قيدت فى  1991-12-05برقم
ايداع  17353وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2026
12:00:00ص
 - 539محمد خليل محمد مصطفى وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  270646 :قيدت فى 1992-01-13
برقم ايداع  557وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/01/2027
12:00:00ص
 - 540نجيب سمير نجيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  271735 :قيدت فى  1992-04-01برقم ايداع
 4778وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/03/2027ص
 - 541الشركه الدوليه للتجاره والستيرد محمد حسن محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  285384 :قيدت
فى  1994-10-23برقم ايداع  15545وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/10/2024ص
 - 542شركه محلت ب ب سنتر(اشرف محمد احمد الدح وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  288045 :قيدت
فى  1995-03-20برقم ايداع  3973وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/03/2025ص
 - 543احمد منصور خطيب واولده شركة سبق قيدها برقم  300982 :قيدت فى  1996-12-26برقم
ايداع  24230وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/12/2026
12:00:00ص
 - 544ابراهيم وليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  301512 :قيدت فى  1997-01-14برقم ايداع 951
وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/01/2027ص
 - 545ايمان سيف الدين وشركاها شركة سبق قيدها برقم  339044 :قيدت فى  2001-06-03برقم ايداع
 8795وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2026ص
 - 546محمد محمود عبدة وشريكه شركة سبق قيدها برقم  339588 :قيدت فى  2001-06-26برقم ايداع
 10642وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2026ص
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 - 547منصور علء الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  357736 :قيدت فى  2004-01-14برقم
ايداع  803وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/01/2024
ص
 - 548محمد علي محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  378113 :قيدت فى  2006-05-31برقم ايداع
 11332وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2026ص
 - 549اسعد عبد ا بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  393850 :قيدت فى  2015-05-07برقم ايداع
 6589وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/05/2025ص
 - 550اسعد عبد ا بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  393850 :قيدت فى  2011-10-23برقم ايداع
 14803وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2026ص
 - 551اسعد عبد ا بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  393850 :قيدت فى  2011-10-23برقم ايداع
 14804وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2026ص
 - 552احمد محمد سامى محمد عبد الفضيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  395510 :قيدت فى
 2012-06-06برقم ايداع  8426وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2027ص
 - 553دريم واى للمقاولت العامه والتوريدات العموميه والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم :
 395510قيدت فى  2012-06-06برقم ايداع  8426وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 554محمد شعبان احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  395548 :قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع
 7662وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 555ابرام نبيل و شركاه شركة سبق قيدها برقم  413536 :قيدت فى  2017-03-21برقم ايداع
 5781وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/03/2027ص
 - 556عبدالرحمن محمد اسماعيل بدوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  415538 :قيدت فى
 2017-07-18برقم ايداع  13313وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/07/2027ص
 - 557الكاتب المصري ( منع التعامل على صفحة القيد ) شركة سبق قيدها برقم  51071 :قيدت فى
 1945-02-26برقم ايداع  1467وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/02/2025ص
 - 558شركه فكري اخوان للتجاره والهندسه شركة سبق قيدها برقم  71372 :قيدت فى 1974-12-11
برقم ايداع  14600وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/12/2024
12:00:00ص
 - 559البان وحلواني بيدق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  111292 :قيدت فى  1962-07-01برقم ايداع
 3683وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2027ص
 - 560شركة الشمس الجديدة جورج فوزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  149420 :قيدت فى
 1972-01-22برقم ايداع  711وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/01/2027ص
 - 561ابناء سيد امين زكريا شركة سبق قيدها برقم  240989 :قيدت فى  1986-06-10برقم ايداع
 6386وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/06/2026ص
 - 562شركه السراء للنشاءات محمد لطفي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  304216 :قيدت فى
 1997-05-11برقم ايداع  8798وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/05/2027ص
 - 563شركة مراد ابو العل  -شعبان وشركاه لتجارة المرسيدس شركة سبق قيدها برقم  306292 :قيدت فى
 1997-07-22برقم ايداع  14326وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/07/2027ص
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 - 564مراد ابو العل شعبان وشركاه لتجاره المرسيدس شركة سبق قيدها برقم  306292 :قيدت فى
 1997-07-22برقم ايداع  14326وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/07/2027ص
 - 565احمد محمود السعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  335097 :قيدت فى  2000-10-31برقم ايداع
 19737وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/10/2025ص
 - 566ورثة احمد عبد المعطى ابراهيم (عنهم السيد وائل احمد عبد المعطى ابراهيم ) شركة سبق قيدها برقم :
 344209قيدت فى  2002-02-10برقم ايداع  2549وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/02/2027ص
 - 567جويس فؤاد جورج و شريكتها شركة سبق قيدها برقم  346909 :قيدت فى  2002-06-25برقم
ايداع  10810وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/06/2027
12:00:00ص
 - 568مكتبه ومطبعه النجمه الجديده (ورثه محمد ابراهيم محمود) شركة سبق قيدها برقم  347025 :قيدت
فى  2002-07-01برقم ايداع  11181وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/06/2027ص
 - 569مركز امير وجوزيف لصيانه السيارات شركة سبق قيدها برقم  347497 :قيدت فى 2002-07-21
برقم ايداع  12588وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/07/2027
12:00:00ص
 - 570صبحى مصطفى وعبداللة على شركة سبق قيدها برقم  401727 :قيدت فى  2015-05-03برقم
ايداع  634وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/05/2025
ص
 - 571محمد مصطفى على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  407760 :قيدت فى  2016-05-16برقم
ايداع  9635وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2026
12:00:00ص
 - 572اسامة محمد حسن وشركائة شركة سبق قيدها برقم  410520 :قيدت فى  2016-10-23برقم ايداع
 20352وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2026ص
 - 573هانى جميل كامل عبد المسيح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  413530 :قيدت فى 2017-03-21
برقم ايداع  5766وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/03/2027
12:00:00ص
 - 574هانى جميل كامل عبد المسيح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  413530 :قيدت فى 2017-04-11
برقم ايداع  1931650وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/04/2027
12:00:00ص
 - 575يوسف عبدالستار محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  413966 :قيدت فى  2017-04-12برقم
ايداع  7393وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/04/2027
12:00:00ص
 - 576احمد عبد الرحمن زكريا فايد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  414379 :قيدت فى 2017-05-08
برقم ايداع  8825وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/05/2027
12:00:00ص
 - 577نادي نجيب فيلبس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  130313 :قيدت فى  1965-09-12برقم ايداع
 9984وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/09/2025ص
 - 578منير غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  151627 :قيدت فى  1982-10-03برقم ايداع
 15004وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2022ص
 - 579سقارة للسياحة شركة سبق قيدها برقم  151627 :قيدت فى  1982-10-03برقم ايداع 15005
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2022ص
 - 580م 0غبو ر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  151627 :قيدت فى  1982-10-03برقم ايداع
 15005وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2022ص
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 - 581باهر منير غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  151627 :قيدت فى  1996-04-03برقم ايداع
 1663138وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/04/2026
ص
 - 582شركة سقارة للسياحة شركة سبق قيدها برقم  151627 :قيدت فى  1996-04-03برقم ايداع
 1663138وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/04/2026
ص
 - 583اشركه الفنيه لصناعة الخزف والعوازل الكهربائية والحراريات عبد المنعم عيد عبد الصمد وشركاه
شركة سبق قيدها برقم  170683 :قيدت فى  1975-06-01برقم ايداع  6830وفى تاريخ 2022-06-27
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2025ص
 - 584شركه ابناء الدوقي للموبيليا والديكور اشرف محمود حسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم 247698 :
قيدت فى  1987-07-16برقم ايداع  10924وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 15/07/2027ص
 - 585عبدالمجيد عبداللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  266040 :قيدت فى  1991-03-05برقم
ايداع  3069وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/03/2026
12:00:00ص
 - 586محمود حسنى عبد القادر وشركاه كوبادا ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  268677 :قيدت فى
 2007-02-11برقم ايداع  2280وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/02/2027ص
 - 587كوباد ايجيبت للتجاره والصناعات الدوائيه (كوباد فارما) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم 268677 :
قيدت فى  2010-09-15برقم ايداع  1411324وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 14/09/2025ص
 - 588انيسكو للرحلت-انيس سعد عزيز وشريكه جمال حبيب ابوالعل شركة سبق قيدها برقم 269698 :
قيدت فى  1991-11-12برقم ايداع  15855وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 11/11/2026ص
 - 589وفاء ابو الخير بيومي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  297869 :قيدت فى  1996-09-10برقم
ايداع  14942وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/09/2026
12:00:00ص
 - 590ايهاب الفريد ناشد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  305625 :قيدت فى  1997-06-26برقم ايداع
 12568وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 591ايهاب الفريد ناشد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  305625 :قيدت فى  2005-07-30برقم ايداع
 14590وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2025ص
 - 592تيرن كي شركة سبق قيدها برقم  305625 :قيدت فى  2005-07-30برقم ايداع  14590وفى
تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2025ص
 - 593منال عبد العليم سعد ا وشركاها شركة سبق قيدها برقم  316836 :قيدت فى  1998-09-21برقم
ايداع  16595وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/09/2023
12:00:00ص
 - 594محمدعبدالفتاح سيد وشريكه ( منع التعامل على صفحة القيد ) شركة سبق قيدها برقم 320429 :
قيدت فى  1999-02-18برقم ايداع  2602وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 17/02/2024ص
 - 595هاني عبدالباري وشركاه شركة سبق قيدها برقم  327066 :قيدت فى  2008-03-18برقم ايداع
 1858305وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/03/2023
ص
 - 596المجموعة المتحدة للعمال الهندسية يونيتد جروب فور انجينيرنج بزنس شركة سبق قيدها برقم :
 334375قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع  6991وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
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 - 597هانى سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  334375 :قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع
 6991وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 598المجموعه المتحده للعمال الهندسيه يونايتد جروب فور انجيترتيج ميترنس شركة سبق قيدها برقم :
 334375قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع  8089وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 599هانى سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  334375 :قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع
 8089وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 600هانى سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  334375 :قيدت فى  2014-09-08برقم ايداع
 10841وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2024ص
 - 601احمد محسب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  344047 :قيدت فى  2002-02-02برقم ايداع
 1973وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2027ص
 - 602صلح الدين محمد عادل و شريكته شركة سبق قيدها برقم  368684 :قيدت فى 2005-05-31
برقم ايداع  10321وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/05/2025
12:00:00ص
 - 603اسامه محمود سيد احمد القط وشريكة شركة سبق قيدها برقم  392370 :قيدت فى 2011-04-14
برقم ايداع  4809وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/04/2026
12:00:00ص
 - 604عمرو محمد محمود بركة و شريكة شركة سبق قيدها برقم  393157 :قيدت فى 2011-06-14
برقم ايداع  8648وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/06/2026
12:00:00ص
 - 605السيد عبدالحى محمد شعيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397606 :قيدت فى 2013-07-25
برقم ايداع  8772وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/07/2023
12:00:00ص
 - 606محمد ريان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  398293 :قيدت فى  2014-09-08برقم ايداع
 1948518وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2024
ص
 - 607محمد ريان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  398293 :قيدت فى  2014-09-08برقم ايداع
 1948519وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2024
ص
 - 608شركة الشابورى للتجارة احمد فؤاد الشابورى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  402279 :قيدت فى
 2015-08-05برقم ايداع  10385وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/08/2025ص
 - 609بشاي حنس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  122313 :قيدت فى  1964-11-02برقم ايداع
 7000وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/11/2024ص
 - 610باهر منير غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  151627 :قيدت فى  1972-07-04برقم ايداع
 4806وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
 - 611محمد روؤف عبد الحميد سويدان و شركاه شركة سبق قيدها برقم  219216 :قيدت فى
 1982-06-05برقم ايداع  9882وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 612شركه السلب للتجاره والستيراد مهندس احمد السلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم 289368 :
قيدت فى  2009-01-21برقم ايداع  986وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 20/01/2024ص
 - 613شركة السلب للتجارة والستيراد مهندس احمد السلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم 289368 :
قيدت فى  2015-05-27برقم ايداع  7692وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/05/2025ص
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 - 614شركة السلب للتجارة والستيراد مهندس احمد السلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم 289368 :
قيدت فى  2015-05-27برقم ايداع  7693وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/05/2025ص
 - 615محمد سيد محمد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  298801 :قيدت فى  1996-10-15برقم
ايداع  17758وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/10/2026
12:00:00ص
 - 616حسام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  299772 :قيدت فى  1996-11-16برقم ايداع 20642
وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2026ص
 - 617هبه ا محمود و شركاه شركة سبق قيدها برقم  303076 :قيدت فى  1997-03-22برقم ايداع
 5523وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/03/2027ص
 - 618هبه ا محمود و شركاها شركة سبق قيدها برقم  303076 :قيدت فى  1997-03-22برقم ايداع
 5524وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/03/2027ص
 - 619نبيل خيرعبدالملك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  344233 :قيدت فى  2002-02-12برقم ايداع
 2632وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/02/2027ص
 - 620نبيل حمدان وشريكة شركة سبق قيدها برقم  347065 :قيدت فى  2002-07-02برقم ايداع
 11312وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 621مؤمن حسن عبد الرحمن حنضل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  347541 :قيدت فى
 2002-07-24برقم ايداع  12743وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/07/2027ص
 - 622اون ذا سبور لو ميراج شركة سبق قيدها برقم  370144 :قيدت فى  2016-11-15برقم ايداع
 22302وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/11/2026ص
 - 623هانى على قرنى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  370144 :قيدت فى  2016-11-15برقم ايداع
 22302وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/11/2026ص
 - 624امجد عبد العظيم محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  389402 :قيدت فى  2009-12-08برقم
ايداع  18244وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/12/2024
12:00:00ص
 - 625رانيا مخيمر وشريكها شركة سبق قيدها برقم  393194 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 9075وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2027ص
 - 626قطونيل عين شمس شركة سبق قيدها برقم  393194 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 9075وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2027ص
 - 627صلح دياب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  395023 :قيدت فى  2012-03-26برقم ايداع
 4809وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/03/2027ص
 - 628هشام شطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  397918 :قيدت فى  2013-11-04برقم ايداع
 11979وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/11/2023ص
 - 629تريند فارم للدوية شركة سبق قيدها برقم  401834 :قيدت فى  2015-05-18برقم ايداع 7123
وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/05/2025ص
 - 630وائل ابراهيم محمود ابراهيم القصاص وشركاه شركة سبق قيدها برقم  401834 :قيدت فى
 2015-05-18برقم ايداع  7123وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/05/2025ص
 - 631ماجد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  406571 :قيدت فى  2016-03-20برقم ايداع
 5600وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2026ص
 - 632نهى ابراهيم وايمان شريف شركة سبق قيدها برقم  411811 :قيدت فى  2016-12-22برقم ايداع
 24988وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/12/2026ص
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 - 633احمد حمدي ابوالنجا و شركاه شركة سبق قيدها برقم  414895 :قيدت فى  2017-06-01برقم
ايداع  10682وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/05/2027
12:00:00ص
 - 634محمد كامل احمد محمد كشك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  88949 :قيدت فى 1954-11-21
برقم ايداع  4948وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/11/2024
12:00:00ص
 - 635الشركه العربيه للبطاريات شركة سبق قيدها برقم  137315 :قيدت فى  1969-02-02برقم ايداع
 483وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2024ص
 - 636ف  0منتصر وشركاها شركة سبق قيدها برقم  137315 :قيدت فى  1969-02-02برقم ايداع
 483وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2024ص
 - 637ف منتصر وشركاها شركة سبق قيدها برقم  137315 :قيدت فى  1976-06-12برقم ايداع
 5712وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2026ص
 - 638شركة صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى
 1981-05-04برقم ايداع  7184وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2026ص
 - 639صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى 1981-05-04
برقم ايداع  7184وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/05/2026
12:00:00ص
 - 640شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى
 1980-09-11برقم ايداع  13634وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/09/2025ص
 - 641صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى 1980-09-11
برقم ايداع  13634وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/09/2025
12:00:00ص
 - 642شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى
 1980-09-11برقم ايداع  13635وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/09/2025ص
 - 643صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى 1980-09-11
برقم ايداع  13635وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/09/2025
12:00:00ص
 - 644شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى
 1980-09-11برقم ايداع  13636وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/09/2025ص
 - 645صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى 1980-09-11
برقم ايداع  13636وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/09/2025
12:00:00ص
 - 646شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى
 1980-11-02برقم ايداع  15849وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/11/2025ص
 - 647صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  188939 :قيدت فى 1980-11-02
برقم ايداع  15849وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/11/2025
12:00:00ص
 - 648ثروت نظيم ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  209942 :قيدت فى  1996-04-17برقم ايداع
 5821وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/04/2026ص
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 - 649ثروت نظيم ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  209942 :قيدت فى  1997-09-16برقم ايداع
 18192وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/09/2022ص
 - 650شركه مينا التجاريه شركة سبق قيدها برقم  209942 :قيدت فى  1997-09-16برقم ايداع
 18192وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/09/2022ص
 - 651شركه نجمه الدشطوتي لتشغيل المعادن حسن احمد حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم 246319 :
قيدت فى  1987-04-07برقم ايداع  6413وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 06/04/2027ص
 - 652حسن احمد حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  246319 :قيدت فى  1987-04-07برقم ايداع
 6414وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2027ص
 - 653شركه نجمه الدشطوتي لتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم  246319 :قيدت فى 1987-04-07
برقم ايداع  6414وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/04/2027
12:00:00ص
 - 654حسن احمد حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  246319 :قيدت فى  1989-06-08برقم ايداع
 7352وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2024ص
 - 655شركه نجمه الدشطوتى لتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم  246319 :قيدت فى 1989-06-08
برقم ايداع  7352وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/06/2024
12:00:00ص
 - 656مصطفي محمد محمد مصطفي منصور وشريكه للنسيج والتريكو والصباغه والتجهيز شركة سبق قيدها
برقم  272960 :قيدت فى  1992-07-18برقم ايداع  9070وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2027ص
 - 657هليوبولس برنتكس شركة سبق قيدها برقم  272960 :قيدت فى  1992-07-18برقم ايداع 9070
وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2027ص
 - 658م عادل محفوظ و شركاه مركز شركة سبق قيدها برقم  282769 :قيدت فى  2007-06-20برقم
ايداع  10198وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/06/2027
12:00:00ص
 - 659عادل محفوظ شاكر وشركاة شركة سبق قيدها برقم  282769 :قيدت فى  2012-08-08برقم ايداع
 10945وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/08/2022ص
 - 660مركز الخدمات الصناعية رانكو شركة سبق قيدها برقم  282769 :قيدت فى  2012-08-08برقم
ايداع  10945وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/08/2022
12:00:00ص
 - 661عماد الضبع وعاطف فاروق شركة سبق قيدها برقم  345167 :قيدت فى  2002-04-06برقم
ايداع  5677وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/04/2027
12:00:00ص
 - 662سامي السيد عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  364416 :قيدت فى  2004-12-01برقم
ايداع  20600وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/11/2024
12:00:00ص
 - 663اولد نشأت نصحى منى شركة سبق قيدها برقم  373584 :قيدت فى  2009-09-14برقم ايداع
 14315وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/09/2024ص
 - 664اولد نشات نصحي متي شركة سبق قيدها برقم  373584 :قيدت فى  2005-12-17برقم ايداع
 23981وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2025ص
 - 665شركه البدوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  382098 :قيدت فى  2006-10-22برقم ايداع
 22681وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/10/2026ص
 - 666ايهاب وهبه لبيب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  384864 :قيدت فى  2007-06-18برقم ايداع
 9951وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2027ص
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 - 667شركة ليمتس للعماره والديكور المهندس محمد عبد المعز مهران وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 385051قيدت فى  2007-07-15برقم ايداع  11587وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2027ص
 - 668يسرى شاهين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  412789 :قيدت فى  2017-02-15برقم ايداع
 3138وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2027ص
 - 669محمد سعد احمد الكردى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  414851 :قيدت فى  2017-05-31برقم
ايداع  10580وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/05/2027
12:00:00ص

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