جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب جنوب 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
 - 1حسنى شعبان احمد منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4882
ورقم قيد  89454محل رئيسى عن تقطيع رخام وهشمه ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  W/77 -شق الثعبان
--- - 2الزهار لتجارة الخضروات والفاكهه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4884ورقم قيد  89455محل رئيسى عن تجارة الخضروات والفاكهه ,بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر / -
ب مجمع  10كمبوند جاردنيا سيتى / - / -
 - 3السيد يوسف السيد عمر تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4885
ورقم قيد  89456محل رئيسى عن لتجارة المنتجات البلستيكيه والتوريدات العمومية (فيما عدا توريد الحاسب
اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعاية والعلن والعمالة وعدا الطباعة والحبار) ,بجهة محافظة القاهرة
النزهة  38 / -حى الملتقى العربى شيراتون مطار النزهه مكتب  J07بالوحدة 201
 - 4فرغلى عبده محمد طه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  4889ورقم
قيد  89457محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القاهرة  49ش عرب الطوايلة ناصية احمد عطية عزبة
النخل
 - 5محمد عبدالوهاب عبدالنبى عرفات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4896ورقم قيد  89458محل رئيسى عن تشغيل معادن ,بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر  27 / -ش ابو
بكر الصديق عزبه العرب / - / -
 - 6اشرف محمد فتحى احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4908
ورقم قيد  89459محل رئيسى عن كافية ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  -ق 4بلوك م 88الشطر الثالث عشر
زهراء المعادى 4 - / -
 - 7حسام محمود جمعه محمود شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4912ورقم قيد  89460محل رئيسى عن مصنع ملبس(فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها) ,بجهة
محافظة القاهرة المطرية  -التروللى /-/ -
 - 8محمد محسن احمد الزهوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4973
ورقم قيد  89463محل رئيسى عن الخدمات البتروليه و اداره الماركت ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون -
العقار رقم  130/128شارع جسر السويس  - / -شقه
 - 9صقر للدخنه ومستلزمات الكافيهات تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4975ورقم قيد  89464محل رئيسى عن بيع ادخنه مستلزمات كافيهات ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه -
بالعقار رقم  155شارع ترعه القبه  - / -محل
 - 10محمد نبيل محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4978
ورقم قيد  89465محل رئيسى عن توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه  100 -شارع سعيد
الجمال - - - -
 - 11شربات ايوب احمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4979ورقم قيد  89466محل رئيسى عن بيع تجزئه اجهزه كهربيه ومنزليه واثاث واناره ,بجهة محافظة
القاهرة دار السلم  -بالعقار رقم  6شارع خالد حسن متفرع من شارع العروبه  - / -محل
 - 12علء محمد فوزى عبدالبارى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5022ورقم قيد  89467محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  11ش
المنجله  -درب السعاده  /محل رقم  4ه
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 - 13عمر عبدالمنعم غريب ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  5024ورقم قيد  89468محل رئيسى عن تشغيل واداره صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة قطعه 51
بلوك  63 / 4شارع ابو داوود الظاهرى
 - 14امام محمد محمود عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5025
ورقم قيد  89469محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  6شارع سلمه الويفي من
شارع العشرين  /محل
 - 15البيرت نصيف حنا عبد المسيح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5026ورقم قيد  89470محل رئيسى عن بيع وتوزيع الملبس الجاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه
واكسسوراتها ) وورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة القاهرة  16شارع الصديق من طومانباي  -الدور الرضي -
شقه
 - 16شروق سمير عباس ذكي الحلواني تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5027ورقم قيد  89471محل رئيسى عن تسجيل مستحضرات التجميل وتصنيعها لدي الغير ,بجهة محافظة
القاهرة  1083الهضبه الوسطي الحي الول  -المقطم
 - 17محمد خالد محمود خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5028
ورقم قيد  89472محل رئيسى عن تركيب وصيانه اجهزه التبريد ,بجهة محافظة القاهرة 14حاره الجزائرلي
من ناصيه دكتور حنيفه صادق الروضه  -محل رقم 1
 - 18مصطفي محمد زكي امين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5029
ورقم قيد  89473محل رئيسى عن تجاره احذيه جمله ,بجهة محافظة القاهرة  1زقاق الركراكي درب
القماعيه
 - 19عز لصناعه الثاث تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  5030ورقم
قيد  89474محل رئيسى عن صناعه الثاث ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  52شارع احمد احمد الصاوي
 - 20عماد زغلول معوض وسيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5031
ورقم قيد  89475رئيسى آخر عن بيع فضيات واكسسوارات ,بجهة محافظة القاهرة  14ش خان ابو طاقية
 - 21عماد زغلول معوض وسيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5031
ورقم قيد  89475رئيسى آخر عن بيع فضيات واكسسوارات ,بجهة محافظة الجيزة شارع المعهد الديني
 - 22محمود احمد يوسف حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5034
ورقم قيد  89476محل رئيسى عن النقل الدولي للبضائع بري ودولى والداخلى ,بجهة محافظة القاهرة  7الصفا
والمروة قسم طره
 - 23مينا موريس اسكندر بانوب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5050
ورقم قيد  89477محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة برج  12بافاريا تاون  -الطريق الدائرى -
غرفه رقم  - 2&1الدور الثالث  -شقه رقم 32
 - 24يوسف على احمد سالم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5079
ورقم قيد  89479محل رئيسى عن بيع المحمول و اكسسواراته ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر 9 / -شارع
الزهور -الهجانه / - / -
 - 25ميخائيل صابر جاد الكريم عبد الباسط تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  5081ورقم قيد  89480محل رئيسى عن بيع مراتب وسجاد ,بجهة محافظة القاهرة عين شمس 50 / -
ش احمد عرابى امام تقاطع مصطفى حافظ  - / -محل
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 - 26ورده السيد رجب محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5085
ورقم قيد  89482محل رئيسى عن بقاله تموينيه شامله ,بجهة محافظة القاهرة الخليفه  -عماره  64مساكن
رولن المقطم  - / -محل رقم 13
 - 27عماد جمال عبدالحميد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5086
ورقم قيد  89483محل رئيسى عن بقاله وتجارة مواد غذائيه ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون  1 -السايح ترعه
القبه  -الميريه / - / -
 - 28عبد الحميد عباس مرسى محمد تاجر فرد رأس ماله  19,500.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5087ورقم قيد  89484محل رئيسى عن توريدات عمومية (فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته
ومواد الدعاية والعلن والطباعة والحبار والنترنت) ,بجهة محافظة القاهرة مصر القديمه  85 / -مساكن عين
الصيره م 4شقه  1مصر القديمه / - / -
 - 29خالد احمد خليل على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  5088ورقم
قيد  89485محل رئيسى عن مقاولت عامه و تشطيبات ,بجهة محافظة القاهرة النزهه 4 / -ش محمد محمود
رمضان / - / -
 - 30محمد محمد عبد الهادى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5097ورقم قيد  89487محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  / -محل  2الدور
الرضى بالعقار 7ش السماعيلية من ش الميثاق عزبه الهجانه / - / -
 - 31عل محمود سيد محمود حماد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5117ورقم قيد  89489محل رئيسى عن التوريدات الطبيه و المعمليه و تصدير و توكيلت تجاريه و الشحن
و النقل البري و الجوي و البحري و الستيراد (فيما عدا الفقره  36من المجموعه  6و المجموعه ( ) 19بشرط
الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر
 عقار رقم  39ش عبدالحميد عوض  - / -شقه رقم 8 - 32اسراء محمود محمد ابراهيم عاشور تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5118ورقم قيد  89490محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة القاهرة النزهه -عقار  1ش
المقاولون العرب ميدان بقطر  - / -شقة
 - 33اسلم احمد انور جابر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5124ورقم قيد  89491محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  2شارع عوده مسلم حسنين
دسوقى
 - 34السيسى لنقاذ السيارات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5125
ورقم قيد  89492محل رئيسى عن مكتب انقاذ سيارات وخدمات نقل بضائع داخل جمهورية مصر العربية
بشرط الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القاهرة العقار
رقم  105شارع بورسعيد امام كوبرى الميرية شقة
 - 35محمد اسماعيل عطيه دسوقي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5132ورقم قيد  53283رئيسى آخر عن كبس نهايات خراطيم الهيدروليك وتصنيع فلتر ,بجهة محافظة
القاهرة  379منطقه الصناعات التجمع الثالث منطقه الصناعات الصغيره  -القطاميه
 - 36محمد سيد عبدالوهاب خضير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5135ورقم قيد  89494محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة مصر القديمه  16 -سعيد
ذوالفقار  -الرضى 6-
 - 37ياسر حمدان صالح عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5136ورقم قيد  89495محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة الخليفه  5010 / -محل 4
بالبدروم ق 5010و 5015ش  17المقطم / - / -
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 - 38سيد محمد احمد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5137
ورقم قيد  89496محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  37 -عمارات شباب
المهندسين امام نادى المقاولون العرب / - / -
 - 39جزارة ابو طالب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  5172ورقم قيد
 89497محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة القاهرة الخليفه -عقار رقم  9109ش  9قسم المقطم - / -
محل
 - 40محمد توفيق حافظ بدوى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5174
ورقم قيد  89498محل رئيسى عن مقاولت و توريدات عامة (دون توريد العمالة ودون الكمبيوتر ومستلزماته
ودون النترنت) ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر 72 / -ش الحى السويسرى ب الحى العاشر  - / -شقة 19
 - 41مينا عوني غبر فلتس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5191
ورقم قيد  89499محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون  89 / -شارع بورسعيد الخليج
المصرى -الميرية / - / -
 - 42رشدى محمود رشدى حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5196
ورقم قيد  89500محل رئيسى عن مصنع طرحه وبندانه ,بجهة محافظة القاهرة  58ش بور سعيد الميريه
 - 43مصطفى محمد محمد احمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5197ورقم قيد  89501محل رئيسى عن التوريدات العموميه ( فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته
وعدا توريد مواد الدعايا والعلن والعماله والطباعه والحبار ) ,بجهة محافظة القاهرة  22تقسيم المستقبل -
الهضبه الوسطى  -المقطم
 - 44صيدليه  /السراء تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  5201ورقم قيد
 89471رئيسى آخر عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة  3شارع البساتين العمومي
 - 45عمرو عبدالمحسن سليمان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5212ورقم قيد  89502محل رئيسى عن بيع وتوريد قطع غيار و مستلزمات التكييف والتبريد ,بجهة
محافظة القاهرة الزيتون  -رقم العقار  11ش الحرية  -حلمية الزيتون  - - -محلين 2و3
 - 46احمد جمال محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  5213ورقم قيد
 89503محل رئيسى عن توريدات عموميه (فيما عدا توريد العمالة و اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعاية والعلن والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القاهرة مصر الجديدة  13 / -ش ب بالدور الرضى مول
الميرلند ب ش السباق /* - / -
 - 47فاروق عادل فاروق حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5222
ورقم قيد  89504محل رئيسى عن التصدير والتوريدات العمومية (فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن والطباعة والحبار والنترنت) ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  2/9 -شارع
الجزائر بالشطر  11المعادى الجديدة - - - -
 - 48صيدليه دكتور هيثم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  5245ورقم
قيد  89506محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة الدرب الحمر  52 // -سكه الحبانيه الحلميه
الجديده // - // -
 - 49محمودعبدالمنعم عبدا احمد تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5246ورقم قيد  89507محل رئيسى عن صاله الجيم ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  24 / -شارع مسجد
الرحمن طره / - / -
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 - 50ابراهيم ماهر ابراهيم ابو عفان تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5247ورقم قيد  89508محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزه (دون الزي العسكري واكسسوراته ) ,بجهة
محافظة القاهرة  39القريبه حوش الشرقاوي
 - 51احمد عبد الحليم عبد العظيم عليوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5258ورقم قيد  89509محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا
توريد مواد الدعايه والعلن والعماله والحبار والطباعه ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  3038أ زهراء مدينه
نصر الدور  5وحده رقم 51
 - 52عزه وحيد محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5260
ورقم قيد  89510محل رئيسى عن تجارة الجملة فى الغذية والمشروبات والتبغ ,بجهة محافظة القاهرة
 6381الملحق الهندسى متفرع من ش الجامعة الحديثة الحر الخامس الهضبة الوسطى المقطم
 - 53ماهر امين محمود امين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5266
ورقم قيد  89511محل رئيسى عن مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربية (بشرط الحصول على
التراخيص الللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى والبحرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة القاهرة البساتين - -
مساكن الكحلة بلوك  12م - 4الدور الول  -شقة رقم 1
 - 54حسين بهاء عبدالصادق حسن عمران تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5267ورقم قيد  89512محل رئيسى عن بيع مجمدات ومواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه // -
16ب محل رقم  1ش الشيخ غراب // - // -
 - 55نبيل فارس سيدهم عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5271ورقم قيد  89513محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  -عقار رقم 7ش
عمرو بن العاص الهجانه  - / -محل
 - 56علء عبد العزيز محمد عيسي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5273ورقم قيد  89515محل رئيسى عن تركيب حدادة كريتال ,بجهة محافظة القاهرة الخليفه  -عقار 3
مساكن اسبيكو ك  2المقطم  - /الدور الرضى  -محل
 - 57باسم صلح سلطان السيد نصر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5299ورقم قيد  89516محل رئيسى عن بلي استيشن وتقديم مشروبات (فيما عدا خدمات النترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمة ) (موافقة امنية برقم  496لسنة  ,)2021بجهة محافظة القاهرة الخليفه 35 // -
ش الماس الحاجب الحلميه الجديده // - // -
 - 58ماجد محمد جمال احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5300ورقم قيد  89517محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  / -محل رقم 7 1
شارع الخمسين زهراء المعادى / - / -
 - 59حكيم صابر عبدالمعبود شحاته تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5301ورقم قيد  89518محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة القاهرة السيدة زينب  30 / -اسماعيل سرى -
/-/
 - 60عبدالرحمن عيد ثابت علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5304
ورقم قيد  89519محل رئيسى عن صيانة المنشات ونظافة (دون توريد العمالة) ,بجهة محافظة القاهرة مدينه
نصر  6 -شارع عثمان بن عفان  - / -شقة بالدور الرضى
 - 61ياسر ابراهيم امين عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5305
ورقم قيد  89520محل رئيسى عن تيك اواى سندوتشات ,بجهة محافظة القاهرة مصر الجديدة  / -محل 12
بالعقار 47ش عثمان بن عفان / - / -
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 - 62محمد وحيد محمد جاد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  5306ورقم
قيد  89521محل رئيسى عن كوافير حريمي ,بجهة محافظة القاهرة عين شمس  148 // -أ ش جسر السويس
ناصيه ش النتاج / - / -
 - 63احمد محمد حسن امام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  5307ورقم
قيد  89522محل رئيسى عن كماليات وقطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  -عقار 1
مشروع النزهه الستثمارى عمارات ميلسا  - - -محل
 - 64صيدليه الدكتورة  /عبير صلح الدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  5309ورقم قيد  89523محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  / -قطعه  7بلوك
ب شارع الدعوة المتفرع من ش سعيد زكريا حى السفارات المنطقه السابعه  - / -محل رقم 7
 - 65محمد عبد الحكيم سيد ايوب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5310
ورقم قيد  89524محل رئيسى عن تجارة احذية ,بجهة محافظة القاهرة  26شارع الثورة  -الشرابية
 - 66هوايده صبرى محمد عطوان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5311ورقم قيد  89525محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة دار السلم  32 / -ش سعد
الحكيم قسم دار السلم / - / -
 - 67دعاء محمد حسان محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5315ورقم قيد  89526محل رئيسى عن سوبر ماركت والبان ,بجهة محافظة القاهرة محل  16ش خالد احمد
 - 68هاني سعيد دغيدي عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5321ورقم قيد  89527محل رئيسى عن بيع اكسسوار حريمي ,بجهة محافظة القاهرة  87تقسيم الرقابه
الداريه  -محل رقم 4
 - 69بسمه نبيل فخرى سيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5332
ورقم قيد  89530محل رئيسى عن بيع وتوريد ادوات مكتبية (فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والطباعه
والدعاية والعلن والنترنت) ,بجهة محافظة القاهرة البساتين  -رقم العقار  5ش محمد مسلم من شارع عطيه
قاسم منشية جبريل  - / -شقة
 - 70كريمه محمد يحيى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5334
ورقم قيد  89532محل رئيسى عن تجاة شنط واحذية ,بجهة محافظة القاهرة باب الشعريه  53 - -ش بور
سعيد  -الدور الثانى شقة 4
 - 71جورج منير وهبه جرجس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5336
ورقم قيد  89533محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  6 -شارع محمد المهدى
ارض الجولف  - - -محل رقم 3
 - 72على مرسى محمد قناوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5342
ورقم قيد  89535محل رئيسى عن مينى ماركت لبيع حلويات جافه ,بجهة محافظة القاهرة عابدين 21 -
يوسف الجندى / - / -
 - 73محمد ابراهيم محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5347
ورقم قيد  89536محل رئيسى عن بيع موبايلت ,بجهة محافظة القاهرة دار السلم  21 -شارع محمد رضا
ارض الجمعيه حدائق المعادى - - - -
 - 74ساره خالد علي احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5358
ورقم قيد  89537محل رئيسى عن مكتب توريد احذيه ,بجهة محافظة القاهرة مكتب اداري بالعقار  29شارع
ابو داود الظاهري  -الدور السابع 13 -
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 - 75محمد اسماعيل حنفي حميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5360ورقم قيد  89538محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها,
بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  92شارع الليلي خلف مستشفي غمره  -محل رقم 1
 - 76ناصر سمير رمضان عبدالناجى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5372ورقم قيد  89539محل رئيسى عن مطعم فول و فلفل ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون  64 / -و 66
شارع سليم الول / - / -
 - 77فاروق امير فاروق محمود نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5378ورقم قيد  89540محل رئيسى عن ورشه احذيه ,بجهة محافظة القاهرة  14ح برج على من ش
الصبان
 - 78الجيزاوى لتجاره اللحوم البلدى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5380ورقم قيد  89541محل رئيسى عن بيع لحوم ,بجهة محافظة القاهرة  115ش المنيل
 - 79محمد سمير المتولى محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5385
ورقم قيد  89542محل رئيسى عن بيع وتجارة وتوزيع البن بالمتاجر المتخصصه بالمشروبات وتحميص البن,
بجهة محافظة القاهرة الخليفه  6195 / -الحى الخامس الهضبة الوسطى المقطم  - / -محل
 - 80السيد علي فتحي عبدالحفيظ تاجر فرد رأس ماله  4,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5386
ورقم قيد  89543محل رئيسى عن تجاره ريموت كنترول و اكسسوارات دش ,بجهة محافظة القاهرة دار
السلم 16 // -ش عبدالرحمن السيد // - // -
 - 81ياسر عبدالكريم عبدالرحيم عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5387ورقم قيد  89544محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة القاهرة الجماليه 7 -
عطفه السنباطى الشعرانى الجوانى / - / -
 - 82شيماء محمد النبى على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5388
ورقم قيد  89545محل رئيسى عن بيع نظارات شمسيه ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون 18 // -ش التحرير
الميريه // - // -
 - 83غادة سعد صالح قطامش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5389
ورقم قيد  89546محل رئيسى عن توريدات عمومية (فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن
والحبار ودون توريد العمالة) ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  / -ق 2بلوك  3حى الواحة الحى العاشر / - / -
 - 84صيدليه د /ايمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  5391ورقم قيد
 89547محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة المطريه  17 -شارع عبدالرحمن على متفرع من
التروللى العقاد / - / -
 - 85مؤسسه الشرقاوي لصناعات وتوريد اللومنيوم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  5423ورقم قيد  89549محل رئيسى عن تصنيع وتوريد اللومنيوم ,بجهة محافظة القاهرة 26
محمد درويش المطبعه  -حدائق المعادي
 - 86محمود رفعت كمال عبدالجابر تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5449ورقم قيد  89550محل رئيسى عن تاجير و بيع شاشات عرض (فيما عدا خدمات النترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمة ) (موافقة امنية رقم  52لسنة  ,) 2022بجهة محافظة القاهرة الخليفه 3532 -
الهضبه الوسطى شياخة السبعين فدان  -المقطم / - / -
 - 87خالد احمد عبدالحميد عبدالقوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5451ورقم قيد  89551محل رئيسى عن اكسسوار موبايل ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  - -برج
السراج 2م تامنه  - - -محل رقم 49
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 - 88ابتسام زين العابدين يونس احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5452ورقم قيد  89552محل رئيسى عن المقاولت ,بجهة محافظة القاهرة دار السلم  -بالعقار رقم 31
شارع حسن ابراهيم متفرع من شارع الفتح جزيزن دار السلم  -بالدور الثانى  -مكتب
 - 89عبدالفتاح سيد حسين عرفه تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5453
ورقم قيد  89553محل رئيسى عن توزيع اعلف حيوانيه ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر 44 /-ش ابن
قتيبه الحى السابع  - / -ق 1ب 65م7
 - 90محمود جمال حلمى عبد الحق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5455ورقم قيد  89554محل رئيسى عن ورشه تقطيع الرخام ,بجهة محافظة القاهرة البساتين  8 -محاجر
الرفاعى / - / -
 - 91رضا ابو سريع حسين عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5456ورقم قيد  89555محل رئيسى عن بيع كمبيوتر واللكترونيات (فيما عدا المن والحراسه والكاميرات
اللسلكيه والنترنت ) بعدالحصول على التراخيص اللزمة (موافقة امنيه برقم  513لسنه  ,)2021بجهة محافظة
القاهرة عابدين  b9b / -الدور الثانى  18ش يوسف الجندى باب اللوق مول البستان / - / -
 - 92ابراهيم حسن محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5459
ورقم قيد  89556محل رئيسى عن توريدات عموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن
والحبار) ,بجهة محافظة القاهرة المطريه  22 -ش الجبلوى من ش الصحه - -- -
 - 93ساميه محمد ابراهيم زيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5460
ورقم قيد  89557محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  / -ش ممدوح سالم امتداد
رمسيس رقم /* - */ - 34
 - 94سمير صبحى محروس عبد الملك تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5461ورقم قيد  89558محل رئيسى عن صناعه الموبيليات من الخشب ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون / -
1ش صاصو محل رقم  2السوق / - / -
 - 95حامد طلبه شعبان عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5488
ورقم قيد  89560محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه(فيما عدا الملبس العسكرية ومستلزماتها) ,بجهة
محافظة القاهرة عابدين  9 -عدلى / - / -
 - 96يوسف عبد الرحمن محمود عفيفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5489ورقم قيد  89561محل رئيسى عن ورشه ملبس ( فيما عدا الزى العسكرى واكسسواراته ) ,بجهة
محافظة القاهرة  21ش غرب ابراهيم
 - 97هاني محمد المنيري محمد مسلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5494ورقم قيد  89563محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عامه (فيما عدا توريد العمالة واجهزة
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن والحبار والطباعه والنترنت) ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون // -
2ش الزيتون // - // -
 - 98محمد سيد سعد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5495
ورقم قيد  89564محل رئيسى عن تجاره الخردة ,بجهة محافظة القاهرة الزبكيه  3 -عطفه رضوان حاليا
ابراهيم سليمان سابقا من شارع جعفر  -القللى / - / -
 - 99عبدالعظيم خميس عبدالعظيم محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5498ورقم قيد  89565محل رئيسى عن مكتب متعهد نقل دقيق بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه  24 -شارع دمنهور من شارع محمد
عبدالقادر - - -
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 - 100مظهر نجيب رزق سلمه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5499
ورقم قيد  89566محل رئيسى عن توريدات قطع غيار ودعاية واعلن (فيما عدا توريد العمالة واصدار
الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت )بعد الحصول على التراخيص اللزمة (موافقة امنية
برقم  557لسنة  ,)2021بجهة محافظة القاهرة الخليفه  7 / -مساكن مصر العليا محل  2المقطم / - / -
 - 101خلف ا سليم سليمان دسوقى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5504ورقم قيد  89567محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة  13شارع طه عبد
السلم طره السمنت
 - 102اسامة جميل يسى شحاته تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5506
ورقم قيد  89568محل رئيسى عن ورشة تشغيل مصوغات ,بجهة محافظة القاهرة  3عطفة الدباح ح اليهود
 - 103معتز مصطفى محمود مصطفى علوفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  5507ورقم قيد  89569محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته
وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله وعدا مواد الطباعه والحبار ) ومستحضرات تجميل وتصنيع لدى
الغير ,بجهة محافظة القاهرة  7مشروع  2064عمارات التعاونيات شقه  2الدور الرضى
 - 104محمد علء عبد الحميد سهل حماد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5548ورقم قيد  86181رئيسى آخر عن ورشه تقفيل ثلجات عرض ,بجهة محافظة القاهرة  15شارع عرفه
مزرعه البط
 - 105شريف عبدالصبور عبدالمنعم السيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5516ورقم قيد  89571محل رئيسى عن دعايه واعلن (فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب
الدينية والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكية ) (بعد الحصول مع التراخيص اللزمة ) (موافقة
امنية برقم  575لسنة  ,) 2021بجهة محافظة القاهرة البساتين  -العقار رقم  3حاليا  28سابقا ش المأمون من
حامد نافع  - / -شقة بالدور الرضى
 - 106ابراهيم سعيد حمزة محفوظ تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5518ورقم قيد  89573محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة (فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسوارتها),
بجهة محافظة القاهرة الخليفه  -قطعة رقم  7972ش  9المقطم منطقة س  -الدور الرضى  -المحل رقم1
 - 107اسحاق ناشد سامى ناشد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5522
ورقم قيد  89575محل رئيسى عن منجد بلدي و افرنجى ,بجهة محافظة القاهرة عين شمس 40 // -ش محمد
عباس // - // -
 - 108احمد المير محمد طه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5524
ورقم قيد  89576محل رئيسى عن تسويق عقارى ومقاولت ,بجهة محافظة القاهرة الخليفه 10173035-
الحى الول المقطم - - - -
 - 109مروه محمود محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5543ورقم قيد  89578محل رئيسى عن طباعه ودعايه والعلن (فيما عدا الملبس العسكريه واصدار
الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (بموجب موافقه
 536لسنه  ,) 2021بجهة محافظة القاهرة  7سيدي معاذ الدراسه
 - 110عاطف عباس احمد نصر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5544
ورقم قيد  89579محل رئيسى عن تسويق عقارى (فيما عدا التسويق عبر النترنت) ,بجهة محافظة القاهرة
مصر القديمه  --عمارة  75شقة  4المجاورة الولى الفسطاط الجديدة - - - -
 - 111حسن ابراهيم حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5546
ورقم قيد  89580محل رئيسى عن تاجير سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة القاهرة مصر القديمه 15 // -
عوني محمد الصغير // - // -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 10 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 112محمد هانى محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5580
ورقم قيد  89581محل رئيسى عن مكتب خدمات التسويق العقارى ,بجهة محافظة القاهرة  11شارع عبد
المنعم السعدنى ارض الشركة
 - 113فاروق صلح كامل حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5585
ورقم قيد  89582محل رئيسى عن ورشة تشغيل معادن ,بجهة محافظة القاهرة  7شارع تكية ابو سيف قايتباى
 - 114هدير محمد بيومى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5587
ورقم قيد  89583محل رئيسى عن توريدات عمومية ( دون توريد مواد الكمبيوتر ومستلزماته وعدا توريد
مواد الدعاية والعلن والعمالة وعدا توريد الحبار والطباعة ) ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  22مشروع
الخاء طره البلد مكتب
 - 115نادر عاطف ميخائيل شهاد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5620
ورقم قيد  71094رئيسى آخر عن بيع مجوهرات  .بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الدمغه
والموازين بوزاره التموين ,بجهة محافظة القاهرة  32شارع بغداد  -بالدور الرضي  -محل
 - 116عربي عربي حافظ برعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5590
ورقم قيد  89584محل رئيسى عن ورشه تشغيل الذهب والفضه وتركيب احجار كريمه ,بجهة محافظة القاهرة
 4سوق السمك ناصيه الخرنفش  -الدور الثاني
 - 117حياه النفوس محمد سليمان السيد العزب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  5607ورقم قيد  89586محل رئيسى عن اعمال التشجير واللند سكيب والتوريدات الزراعيه ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  29ش علء الدين عبده  -شقه رقم 21
 - 118هيثم سليمان حسن سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5613ورقم قيد  89587محل رئيسى عن جيم ,بجهة محافظة القاهرة  101مصر والسودان
 - 119صدام حسن عبد النعيم شكيوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5631ورقم قيد  89588محل رئيسى عن بلستيشن (فيما عدا خدمات النترنت ) بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه (بموجب موافقه امنيه رقم  579لسنه  ,) 2021بجهة محافظة القاهرة  6شارع 503
 - 120عبير محمد بكر محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  5674ورقم
قيد  89591محل رئيسى عن تجميع و تجارة العمال اليدوية ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  / -غرفه من
شقه رقم  9بالدور الخامس عقار  65شارع حموده محمود  -الحى الثامن / - / -
 - 121محمد سعيد صالح جمعه تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 5675
ورقم قيد  89592محل رئيسى عن صناعه مفروشات ,بجهة محافظة القاهرة الدرب الحمر  19 / -الجودريه
الكبيره / -/ -
 - 122عمرو ابراهيم محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5676ورقم قيد  89593محل رئيسى عن تجارة المواد العازلة والحراريات ,بجهة محافظة القاهرة بولق / -
العقار رقم  56و  58السبتية  - / -محل رقم  11بالممر الداخلى
 - 123محمود بهاء عبد العزيز الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5679ورقم قيد  89594محل رئيسى عن بيع السلع الغذائية والتوريدات العمومية ( دون الكمبيوتر
ومستلزماته والدعاية والعلن والحبار ) ,بجهة محافظة القاهرة 85شارع محمد عزت طموم
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 - 124كريم محمد سعيد مبروك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 5680
ورقم قيد  89595محل رئيسى عن مطبعة ( فيما عدا اصدار الصحف والمجلت وذلك بعد الحصول على
الموافقات اللزمة ) موافقة امنية رقم  337لسنة  ,2021بجهة محافظة القاهرة  6شارع محمد بكر من شارع
الرزاز منشأة ناصر
 - 125رشا القصير للعمال اليدوية تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5700ورقم قيد  89597محل رئيسى عن تجميع و تجارة العمال اليدوية ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر
 5 65غرفة من شقه رقم  1بالدور الول شارع حموده محمود  -الحى الثامن / - / - - 126جمال عبدالناصر على سليمان على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5701ورقم قيد  89598محل رئيسى عن تجاره ادوات صحيه ,بجهة محافظة القاهرة مصر الجديدة  / -محل
 2بالعقاررقم  22ش جمال رسلن / - / -
 - 127ماجده عنبر ابوالمجد جادالكريم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5708ورقم قيد  89599محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه 132 // -
ش الساقيه // - // -
 - 128مصطفى اشرف عزيز محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  5709ورقم قيد  89600محل رئيسى عن مقر ادارى لتوزيع ملبس واحذية ,بجهة محافظة القاهرة
مصر الجديدة  / -شقة  9بالعقار  19شارع الشهيد جول جمال / - / -
 - 129وجيه عزيز حنا عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5711
ورقم قيد  89602محل رئيسى عن بيع ملبس أطفال ,بجهة محافظة القاهرة بولق  4 -السكه التجاريه اركاديا
مول  -الدور الول  -الوحده B76
 - 130على حسن احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5715
ورقم قيد  89603محل رئيسى عن ورشه تصنيع خرطوم مياه ,بجهة محافظة القاهرة الجماليه  2 / -ح
حجازى من ش الورشه م ناصر / - / -
 - 131احمد عبدالسميع حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5717ورقم قيد  89604محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القاهرة البساتين  -بالعقار رقم  14عمارات
بدر شارع السعادة بجوار كارفور المعادى  - / -محل
 - 132ايهاب محمد احمد محمد جاويش تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5718ورقم قيد  89605محل رئيسى عن تجاره مفروشات ,بجهة محافظة القاهرة الدرب الحمر  11 // -ش
الكحكين الغوريه // - // -
 - 133مى للتسويق العقارى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  5722ورقم
قيد  89606محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة القاهرة الخليفه  8116 - -شارع  103ب 55
عمارات النصر المقطم - - - -
 - 134نيره محمد سامي علي حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5724ورقم قيد  89607محل رئيسى عن استشارات تسويقيه(دون التسويق اللكترونى) ,بجهة محافظة
القاهرة النزهه  134 // -ش عثمان بن عفان مكتب  5الدور الرضى // - // -
 - 135اسلم علي ابو الفتح محمد شوغي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5730ورقم قيد  89608محل رئيسى عن تسويق عقاري (فيما عدا التسويق عبر النترنت) ,بجهة محافظة
القاهرة مصر القديمه  -عقار رقم  52شارع ماري جرجس  -الدور الول  -مكتب
 - 136محمد صالحين جمعه محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5731ورقم قيد  89610محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوريد ورق التصوير والدوات الكتابيه
والمطبوعات ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  -بالعقار رقم  34شارع محمد صقر خفاجه  -بالدور الرضى -
مكتب غرفه من شقه رقم 1
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 - 137غاده حنفى محمد على حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5732ورقم قيد  89611محل رئيسى عن التسويق اللكترونى عبر النترنت(فيما عدا توريد العماله والمن
والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمة) (موافقة امنية برقم  489لسنة ,)2021
بجهة محافظة القاهرة المعادى  -العقار رقم  18شارع  77ج  - / -شقة
 - 138احمد سعيد صابر حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5754
ورقم قيد  89613محل رئيسى عن توريدات وادارة كافيهات وماكولت ومشروبات ( فيما عدا الحاسب اللى
ومستلزماته والدعايه والعلن والعماله والمطبوعات والحبار والمشروبات الكحوليه ) ,بجهة محافظة القاهرة 8
ش طلعت حرب غرفه من الشقه 20
 - 139كوثر محمد محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5778
ورقم قيد  89614محل رئيسى عن تأجير سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة القاهرة الخليفة  43 -شارع
المواصه / - / -
 - 140محمد احمد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5779
ورقم قيد  89615محل رئيسى عن توريدات عامه (دون الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن والحبار),
بجهة محافظة القاهرة البساتين  18 / -عمارات ضباط القوات المسلحه المعادى الجديده قسم البساتين / - / -
 - 141دينا مجدى محمد نديم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5781
ورقم قيد  89616محل رئيسى عن مطعم وتيك اواى ,بجهة محافظة القاهرة الزيتون  142 / -ش طومانباى -
/-/
 - 142محمود ابو الفضل محمد المتولى سنبل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  5783ورقم قيد  89617محل رئيسى عن ادارة المنشأت السياحيه والفنادق وصالة جيم وبيوتى سنتر,
بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  11 -شارع طريق النصر ش - -- - 2
 - 143عرفه عبدالرؤوف محمود عليوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5784ورقم قيد  89618محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القاهرة مصر القديمة  6 / -ش
ابراهيم حسن / - / -
 - 144رفيق رضا يوسف ميلد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5787
ورقم قيد  89619محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه 8 / -ش السد منشيه الصدر
ويفتح على ش محمد على بك * / - / -
 - 145محمد مسلم عبدالحليم مسلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5789ورقم قيد  89620محل رئيسى عن تجاره كابات جمله ,بجهة محافظة القاهرة الجماليه  5 // -ش السبع
قاعات البحريه // - // -
 - 146اسعد رفعت عبد الله عبد الموجود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  5815ورقم قيد  89624محل رئيسى عن تجاره الخضروات والفاكهه ,بجهة محافظة القاهرة 142
المركز التجارى  -الحي الرابع  -الهضبة الوسطى  -المقطم
 - 147امال محمد لطفى السيد ابو قوره تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5824ورقم قيد  89625محل رئيسى عن تجارة الجمله والتجزئه واصلح المركبات والدراجات الناريه,
بجهة محافظة القاهرة الخليفه  1 / -قطعه  9446المقطم - - / -
 - 148شريف احمد عبدالمجيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5825ورقم قيد  89626محل رئيسى عن بيع الشكمانات وقطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة
البساتين  / -عقار رقم  2عمارات صقر قريش ش / - / - 306

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

Page 13 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 149يحي احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5837
ورقم قيد  89628محل رئيسى عن تجاره الخشاب والمقاولت والتوريدات العمومية (دون توريد مواد
الكمبيوتر ومواد الدعاية والعلن والحبار والطباعة) ,بجهة محافظة القاهرة البساتين  223 / -ش احمد زكى / -
/ - 150محمد علي عبدالسلم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5839ورقم قيد  89630محل رئيسى عن مكتب توريد ادوات نظافه(دون توريد العماله) ,بجهة محافظة
القاهرة الدرب الحمر  28 // -درب القزازين باب الوزير // - // -
 - 151كميل نادر عبدالنور يونان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5840
ورقم قيد  89631محل رئيسى عن تصنيع جلود و احذيه ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه 28 // -ش
الرمناوي // - // -
 - 152على جابر محمد عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5841ورقم قيد  89632محل رئيسى عن تجارة فضلت جلود صناعية ,بجهة محافظة القاهرة الدرب الحمر
  37شارع الدرب الحمر - -- - - 153كريم هانى محمد عادل عبد الرازق تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  5842ورقم قيد  89633محل رئيسى عن مطعم لتقديم الوجبات الجافه والمشروبات ,بجهة محافظة
القاهرة محل  3بالعقار  31ش احمد حشمت الزمالك // - // -
 - 154ابرام رشدى عشم خلف باشا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5853ورقم قيد  89634محل رئيسى عن شحن وبيع استوكات والملبس المستوردة (بشرط الحصول على
التراخيص اللزمة من هيئة النقل البرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة القاهرة النزهة  10 / -المنطقة  4مربع
 1245شقه  11مساكن شيراتون / - / -
 - 155احمد عبدالرحيم على السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5871ورقم قيد  89635محل رئيسى عن تجارة المستحضرات التجميل و الشحن (داخل جمهورية مصر
العربية) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة القاهرة
دار السلم  11 -شارع حسن عبد الحليم جزيرة دار السلم / - / -
 - 156مصطفى محمد محمد ياسين تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5873ورقم قيد  89636محل رئيسى عن توريدات (دون توريد العمالة ودون الكمبيوتر ومستلزماته ودون
الحبار والطباعه والنترنت) ,بجهة محافظة القاهرة النزهة  133 / -جسر السويس النزهه / - / -
 - 157طارق عبدالستار عبدا الباجوري تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5874ورقم قيد  89637محل رئيسى عن مغسله سيارات ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  70 / -عمارات
احمد عثمان م سابعه / - / -
 - 158كريم كرم حسن عبد العظيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5876ورقم قيد  89638محل رئيسى عن تصنيع وتوريد وتجاره النتريهات ,بجهة محافظة القاهرة الخليفه -
 31ش صبحي الطحاوي المام الشافعى شياخه المامين / - / -
 - 159وليد سعيد فرج جاد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  5885ورقم
قيد  89640محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة القاهرة  10شارع سويلم من ش الفيوم  -محل
 - 160عصام احمد محمود غويل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5949
ورقم قيد  89641محل رئيسى عن محل علفه وعطاره ,بجهة محافظة القاهرة عين شمس  1 / -شارع الخليل
ابراهيم عرب الجسر / - / -
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 - 161ياسر محمود علي عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5950ورقم قيد  89642محل رئيسى عن تجاره البويات بالجمله ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  / -قطعه
 1625الهضبه الوسطى الحى الول / - / -
 - 162كرم محمد خالد عادل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5951ورقم قيد  89643محل رئيسى عن بيع وتوريد اجهزة الكهربائية والثاث المنزلى ,بجهة محافظة
القاهرة المعادى33 -ب شارع القنال  -الرضى  -شقة 1
 - 163مينا عشم فكرى بشرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5953
ورقم قيد  89644محل رئيسى عن تسويق عقارى (فيما عدا التسويق عبر النترنت) ,بجهة محافظة القاهرة
الزيتون 1 7 // -ش سكه عليش حمامات القبه // - // -
 - 164عدلي محمد احمد قاسم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5956
ورقم قيد  89645محل رئيسى عن ورشة مصوغات (بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة
الدمغة والموازيين التابعة لوزارة التموين ) ,بجهة محافظة القاهرة الجمالية 28 / -ش جوهر القائد /* - / -
 - 165حازم محمد احمد عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5960ورقم قيد  89646محل رئيسى عن بيع حيوانات أليفه ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  29 -ش
المهندس عبدالمنعم  -عمارات بيتشو امريكان زهراء المعادى / - / -
 - 166جلل الدين رمضان شعبان قرنى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5961ورقم قيد  89647محل رئيسى عن توريد مواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة البساتين  5 -عمارات
جابكو -المعادى الجديده / - / -
 - 167عبدا رمضان عبداللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  5978ورقم قيد  89650محل رئيسى عن بيع وصيانة دراجات نارية وقطع غيار ,بجهة محافظة
القاهرة الخليفة  / -ب 4م  2السكندرية المقطم / - / -
 - 168وليد لتجارة وبيع الدوات الكهربائية تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  5991ورقم قيد  89653محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية ,بجهة محافظة القاهرة المعادى  -رقم
العقار  55ش صقر قريش طريق الوتستراد  - / -محل رقم 14
 - 169عبد الرحمن حسن محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5992ورقم قيد  89654محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة البساتين  56 - -محمد نور الدين
جبريل ارض الوقاف - -- -
 - 170محمد جمال حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 5999
ورقم قيد  89655محل رئيسى عن بازار ,بجهة محافظة القاهرة الجماليه  85 -سوق القاهرة الفاطمي السياحي
من جوهر القائد  - / -محل رقم  8بالدور الرضى
 - 171محمد مصطفى اسماعيل احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6002ورقم قيد  89656محل رئيسى عن تشغيل كافتيريات ,بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر  38 / -شارع
نور الدين بهجت  - / -محل
 - 172احمد حسن محمد كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6004
ورقم قيد  89657محل رئيسى عن توريدات عمومية(فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد
مواد الدعاية والعلن والعمالة وعدا مواد الطباعه والحبار) ,بجهة محافظة القاهرة المطريه  12 -شارع على
دحروج من شارع التوفيقية - -- -
 - 173عصمت بكر عبدالجواد حجاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6029ورقم قيد  89659محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  32شارع محمد عسكر
من شارع الزهراء عين شمس الشرقية
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 - 174داليا احمد صلح السعيد القبانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6034ورقم قيد  89660محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة القاهرة البساتين  16 / -ش  257بجوار
مفكو للثاث المعادى / -/ -
 - 175ماهر رضا سليمان بسطا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6040
ورقم قيد  89661محل رئيسى عن ورشه مستلزمات اطفال ,بجهة محافظة القاهرة مصر القديمة  6 // -سابقا
النخيلى من ش العدوى  1حاليا /* - / -
 - 176عمرو عادل على منصور تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6054
ورقم قيد  89664محل رئيسى عن سنترال ,بجهة محافظة القاهرة  67شارع الماذون
 - 177سامر شفيق فوزى بخيت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6055
ورقم قيد  89665محل رئيسى عن خياطة ملبس ,بجهة محافظة القاهرة  13الجسر البرانى ورشة
 - 178مصطفى ممدوح على حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6056ورقم قيد  89666محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة حدائق القبه  3 / -ش الخليل
ح القبه / - / -
 - 179مصطفى ظريف عبدا عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6057ورقم قيد  89667محل رئيسى عن مطعم فول ,بجهة محافظة القاهرة بولق  1 / -ميدان سيدى
عبدالجواد بولق ابو العل / - / -
 - 180عبد الحميد محمد محمود محمد عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  6103ورقم قيد  89670محل رئيسى عن توريدات عموميه (دون توريد العماله واجهزه الكمبيوتر
ومستلزماته و دون توريد مواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار ) ,بجهة محافظة القاهرة  17عمر بن الخطاب
من جمال حمدان
 - 181محمد علء الدين سيد حافظ تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6116
ورقم قيد  89671محل رئيسى عن تجاره الجمله الخاصه بالغذيه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 75
مدخل  1مساكن عين الصيره
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فروع الفراد
 - 1ولء عبداللطيف على ابراهيم قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4959ورقم قيد  89462محل فرعى
عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامة ( فيماعدا العمالة والكمبيوتر والدوية والكيماويات ) بجهة محافظة الشرقية
حى النهضة ش.ترعة البرى ملك /زينب وهبه عبدالوهاب
 - 2ولء عبداللطيف على ابراهيم قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4959ورقم قيد  89462محل فرعى
عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامة ( فيماعدا العمالة والكمبيوتر والدوية والكيماويات ) بجهة محافظة القاهرة
 36شارع حسن النور
 - 3تامر اسماعيل عفيفى حسين قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5194ورقم قيد  77259محل فرعى
عن تجارة وتسويق اجهزة كهربائية بجهة محافظة القاهرة  25شارع احمد عمر محل رقم  2الدور الرضي  -قسم
الدرب الحمر
 - 4محمد شوقى سالم فرج قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5240ورقم قيد  76319محل فرعى عن
ادارة معامل تحاليل طبيه وتوريد المستلزمات واجهزة التحاليل الطبيه  .بجهة محافظة القاهرة  62 / 3ش حسن
الشريف  -الحي الثامن
 - 5محمد شوقى سالم فرج قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  5242ورقم قيد  76319محل فرعى عن
ادارة معامل تحاليل طبيه وتوريد المستلزمات واجهزة التحاليل الطبيه  .بجهة محافظة القاهرة  104بمركز خدمات
التجمع الخامس
 - 6هارون حجاج هارون السيد قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5473ورقم قيد  61018محل فرعى
عن بيع شنابر واستيراد وتصدير وبيع وتجاره اكسسوارات النظارات بجهة محافظة القاهرة  1شارع محمد محمود هو
نفسه  20ش عبد العزيز جاويش باب اللوق الدور الرضي
 - 7هارون حجاج هارون السيد قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5477ورقم قيد  61018محل فرعى
عن بيع شنابر واستيراد وتصدير وبيع وتجاره اكسسوارات النظارات بجهة محافظة القاهرة  10حاره التبان خلف
العماره  127ش محمد فريد قصر النيل
 - 8لمياء عطيه محمد عثمان قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5497ورقم قيد  78342محل فرعى عن
تجارة مواد عذائية وتوريدات عامة ( 0فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله
وعدا الطباعه والحبار ) بجهة محافظة القاهرة  8مسجد محمد متفرع من ش  6اكتوبر متفرع من جمال عبد الناصر
 جسر السويس - 9اميل حبيب شفيق كيرلس قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5699ورقم قيد  47295محل فرعى عن
صيدلية بجهة محافظة القاهرة برج  16بلوك  / 2أ المجاورة الولي الفسطاط الجديده
 - 10محمد مجدي عيد امام قناوي قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5691ورقم قيد  89596محل فرعى
عن مكتب للخدمات الزراعيه ومكافحه الحشرات وخدمات نظافه وتوريدات عموميه(فيما عدا توريد العماله والدعايه
والعلن والكمبيوتر) واعمال الند سكيب وصيانه النباتات بجهة محافظة القليوبية ش المدرسه البتدائيه القديم -
ابوسنه  -ملك //سامى محمد ابراهيم
 - 11محمد مجدي عيد امام قناوي قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5691ورقم قيد  89596محل فرعى
عن مكتب للخدمات الزراعيه ومكافحه الحشرات وخدمات نظافه وتوريدات عموميه(فيما عدا توريد العماله والدعايه
والعلن والكمبيوتر) واعمال الند سكيب وصيانه النباتات بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان //البساتين27
ش 306مساكن العرائس
 - 12وليد شلبى محمود موسى احمد حسب قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5741ورقم قيد 89612
محل فرعى عن تم تعديل النشاط ليصبح مكتب هندسى ومقاولت بجهة محافظة المنوفية بركة السبع غرب  -ش/
السلخانه ملك سميراء ابراهيم المليجى
 - 13وليد شلبى محمود موسى احمد حسب قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5741ورقم قيد 89612
محل فرعى عن تم تعديل النشاط ليصبح مكتب هندسى ومقاولت بجهة محافظة القاهرة 55تقسيم بلوك  11منطقة ج
المقطم
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 - 14خالد محمد عبدالمعز قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  5795ورقم قيد  80720محل فرعى عن
العاب فيديو جيم (فيما عدا خدماتن النترنت ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (بموجب موافقه امنيه رقم 578
لسنه  ) 2021بجهة محافظة القاهرة  24شارع الرحمن البرقوقي  -المنيل
 - 15سيد محمد احمد عبداللطيف قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  5797ورقم قيد  89496محل فرعى
عن سوبر ماركت بجهة محافظة القاهرة المقر  3علي  1شارع سيد داود  -تقسيم اللسلكي  -المعادي الجديده
 - 16صفوت عبدالملك جرجس قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5880ورقم قيد  46621محل فرعى
عن انتاج وعرض منوعات استعراضية وعرض مصنفات سمعية وبصرية  -تصدير وتوكيلت تجارية (فيما عدا
المن والحراسة والنترنت) بعد الحصول على التراخيص اللزمة (موافقة امنية رقم  17لسنة  )2022بجهة محافظة
القاهرة الوحده رقم 28ب المركز التجارى  -قطعه رقم 9ب  -مشروع ستيل نيو كايرو  . Bالتجمع الول
 - 17نهى عطيه محمد عطيه قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5820ورقم قيد  85973محل فرعى عن
مطعم بجهة محافظة القاهرة  126شق الثعبان الطريق البطيئ  -قسم المعادي
 - 18يوسف محمود احمد محمد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5822ورقم قيد  88307محل فرعى
عن تجارة نظارات شمسية بجهة محافظة القاهرة  56ميدان الجمهوريه محل رقم  1بالرضي
 - 19مروة عبد القادر محمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5935ورقم قيد  60683محل
فرعى عن توريد اثاث مكتبى بجهة محافظة القاهرة شقه رقم  1الدور الول بالعقار  118ش مصطفي النحاس -
مدينه نصر (معرض)
 - 20ايه شريف عصمت يوسف قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5941ورقم قيد  86897محل فرعى
عن بيع حلويات ومخبوزات بجهة محافظة القاهرة  12ع  4شارع  151المعادي
 - 21عصام الدين محمد الحسينى محمود نصار قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6114ورقم قيد 81328
محل فرعى عن توريدات عموميه ومقاولت عموميه و تجارة وبيع الملبس الجاهزة (فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار وتوريد العماله ( وفيما عدا توريد الملبس العسكرية
ومستلزماتها ) بجهة محافظة القاهرة  50شارع محمد سيد احمد  -حلوان (منفذ توزيع)
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قيود الشركات
 - 1محمد هاشم وشريكته شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع 4952
ورقم قيد  89461مركز عام عن تجاره وتوريع مستحضرات التجميل والتصدير ( دون المستحضرات
الطبيه ) بجهة محافظة القاهرة  166شارع السمرات المقطم مساكن اسكندريه
 - 2وليد ربيعي محمد عبد الظاهر وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  5084ورقم قيد  89481مركز عام عن اقامه واداره المستشفيات العامه والمتكامله
والمتخصصة وماتضمنه من انشطه علجيه واقامه واداره المراكز الطبيه المتخصصه والمنشأت الطبيه
وماتضمنه من انشطه علجيه وما يتعلق بها خدمات طبيه وغير طبيه وتجاره وتوزيع المستلزمات الطبيه (دون
الدويه ) وتجاره وتوزيع الجهزه الطبيه والتوكيلت التجاريه في كافه انشطه الشركه واداره وتقديم الخدمات
الطبيه المتنقله والخدمات الطبيه والرعايه الصحيه المنزليه بعد الحصول علي الموافقات والتراخيص اللزمه
بجهة محافظة القاهرة  10شارع عبدا العربي متفرع من شارع الطيران
 - 3محمد ومصطفي اسامه عبد الحي شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 5096ورقم قيد  89486مركز عام عن توريدات عموميه(فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر
ومسلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والنترنت ) ومواد غذائيه ومجدات بجهة محافظة القاهرة 41
شارع النادي
 - 4شركه هناء محمد احمد وشركايها شركة رأس مالها  120,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  5225ورقم قيد  89505مركز عام عن بيع الجهزه الطبيه والمستلزمات الطبيه دون الدويه
بجهة محافظة القاهرة  9حاره سيف متفرع من شارع المواردي  -محل
 - 5عوض عايد نادر ومحمد رجب عبد الغني محمد شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  5330ورقم قيد  89529مركز عام عن التصدير والشحن (وذلك بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي الدولي ) بجهة محافظة القاهرة عقا رقم
 7و ش مجدي سلمه امام بوابه  1القريه التكنولوجيه  -تقسيم اللسلكي  -شقه
 - 6محمود عبد التواب زكي  -خالد اشرف محمد شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  5333ورقم قيد  89531مركز عام عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه
والنشاءات الهندسيه (فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه
والحبار والنترنت ) بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم  7774شارع  9المقطم  -الدور الرابع  -الوحده الداريه
رقم 401
 - 7محمد بيومي وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 5337
ورقم قيد  89534مركز عام عن تجاره البلستيك واطباق كرتون وعبوات المونيوم بجهة محافظة القاهرة
 42احمد زكي
 - 8محمد هيكل وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع 5415
ورقم قيد  89548مركز عام عن تصدير ومقاولت متكامله بجهة محافظة القاهرة  28أ الشطر الثالث -
دجله
 - 9شركه عاطف نصر وشريكته شركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 5515ورقم قيد  89570مركز عام عن تجاره القمشه والمنسوجات بالجمله بجهة محافظة القاهرة 72
شارع الزهر الرئيسي
 - 10مني عبد الرازق محمد عيسي الدرمللي وشركائها شركة رأس مالها  4,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  5517ورقم قيد  89572مركز عام عن مدرسه خاصه ( فيما عدا المن
والحراسه والنترنت ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (بموجب موافقه امنيه رقم  576لسنه ) 2021
بجهة محافظة القاهرة  25شارع اسماعيل اباظه من شارع خيرت بلظوغلي  -مدرسه
 - 11احمد مصطفي وشركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 5521ورقم قيد  89574مركز عام عن خدمات تنظيف والتوريدات لجهات ملزمه (فيما عدا توريد العماله
ودون الكمبيوتر ومستلزماته ودون النترنت ) بجهة محافظة القاهرة العقار  14 / 5الشطر السابع شارع
الجزائر المعادي الجديده  -غرفه من شقه رقم 22
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 - 12بهاء جمال الدين ابو الفتوح ومهند عماد عمر شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  5542ورقم قيد  89577مركز عام عن بيع اضاءات وديكورات بجهة
محافظة القاهرة  3ش ابو العزم  -الزمالك
 - 13اشرف محمد عاطف مصلوح وشريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  5710ورقم قيد  89601مركز عام عن تجاره الملبس الجاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه
واكسسوارتها والبيع عن طريق النترنت ) بجهة محافظة القاهرة  16س  41 /الشطر الثامن  -زهراء المعادي
 - 14محمد مصطفي يوسف الدسوقي وشريكيه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  5807ورقم قيد  89622مركز عام عن مكتب توريدات عموميه ( فيما عدا توريد العماله
ودون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت ) بجهة محافظة
القاهرة عقار رقم  5شارع محمد قاسم تقسيم مساحه من شارع 9
 - 15سامر عادل عبدالعزيز و شريكته شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  5808ورقم قيد  89623مركز عام عن تجاره مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية و
المبيدات الحشرية و الغذيه الخاصه و الساسيه و التصنيع لدى الغير مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية
و المبيدات الحشريه و الغذيه الخاصه و الساسيه بجهة محافظة القاهرة المعادى  4 -شارع - 12 - 151
وحده ادارية
 - 16ورثه سراج الدين عبد السلم ابراهيم (محمد سراج الدين وشركاه ) شركة رأس مالها  4,000.000قيدت
فى  2022-06-22برقم ايداع  5826ورقم قيد  89627مركز عام عن مطعم فول وطعميه بجهة
محافظة القاهرة  4شارع محمد الصغير  -محل
 - 17محمود جاد الكريم مهران ومحمد حمدي جاد الكريم وشريكهم شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  5964ورقم قيد  89648مركز عام عن تجاره الكابلت والسلك والدوات
الكهربائيه بجهة محافظة القاهرة  1عبد الحق السنباطي مول الوبرا
 - 18عبد المنعم الشحات وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  5973ورقم قيد  89649مركز عام عن مقاولت عامه بجهة محافظة القاهرة  11شارع
الدبلوماسين  -ابراج عثمان  -المقاولون العرب
 - 19شركة رامى البرقاوى وشركاؤه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  5990ورقم قيد  89651مركز عام عن تسويق عقارى واستثمارعقارى بجهة محافظة القاهرة
 33ابراج دارنا  -زهراء المعادى
 - 20محمد حامد احمد حامد وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  6026ورقم قيد  89658مركز عام عن التوريدات العمومية فى مستحضرات التجميل بجهة
محافظة القاهرة المعادى -عماره  2057بمشروع اسكان المجاورة الثامنة المعراج  -الدور الرضى  -شقة 1
( - 21ورثه محمد عباس حسن (رامي محمد عباس وشركاه شركة رأس مالها  12,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  6046ورقم قيد  89662مركز عام عن كوافير سيدات بجهة محافظة
القاهرة ( )22شارع دار الصناعه بالروضه  -محل
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فروع الشركات
 - 1شركه مصر للصرافه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4967ورقم قيد  16681فرعى عن
مزاولة عمليات الصرافه ويقتصر نشاطها على شراء النقد الجنبى وبيعه لحساب الشركه ويتم التعامل نقدا داخل
مقارها ومع عملء موجودين فيها شراء اوراق النقد الجنيى ( بنكوت ) وبيغها لحسابها وتحت مسئوليتها كما
يجوز تعامل الشركه بالبيع والشراء لوراق النقد الجنيى مع البنوك وكل ذلك وفقا لحكام القانون  88لسنة 2003
الصادر بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلته ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة
القاهرة المحل التجاري رقم ( )189بالدور الرضي بمجموعه الخدمات المنزليه بمشروع الرحاب  -السوق
التجاري  -مدينه الرحاب
 - 2صابر زيدان وشريكه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4984ورقم قيد  79962فرعى عن
تجارة المواد الغذائية والدوات المنزلية والمنظفات بجهة محافظة القاهرة الفيل رقم  5بلوك  2بالدور 2 , 1
منطقه التجاريين
 - 3محمود السرجاني وشريكته قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4997ورقم قيد  89358فرعى
عن تجاره مجوهرات ومصوغات وتصدير واستيراد فيما عدا الفقره  36من المجموعه  6والمجموعه  19بجهة
محافظة القاهرة محل رقم  4بالعقار  6ج شارع العادل ابو بكر الزمالك  -قصر النيل
 - 4يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5157ورقم قيد 75045
فرعى عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية بجهة محافظة القاهرة المحال ارقام ()9/ 6/8
بالعقار رقم  12أ ش محمد سيد احمد
 - 5يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5159ورقم قيد 75045
فرعى عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية بجهة محافظة القاهرة ا أ ش دمشق  -متفرع من
ابراهيم اللقاني  -روكسي
 - 6يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5162ورقم قيد 75045
فرعى عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية بجهة محافظة القاهرة محل رقم  54حلرف E
الدور الرضي  -ميراج مول  -التجمع الول
 - 7يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5166ورقم قيد 75045
فرعى عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية بجهة محافظة القاهرة  37شارع عباس العقاد -
قطعه  2بلوك  77المنطقه الولي
 - 8هدي جلل يسي وشركائها قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5467ورقم قيد  89559فرعى
عن القيام باعمال التوريدات العامه والخدمات واعمال النظافه وتنظيم المعارض دون الكمبيوتر بعد الحصول على
ترخيص بذلك طبقا للقانون رقم  323لسنه  56والمقاولت العموميه والتوكيلت التجاريه و التصدير والستيراد و
خدمات التغذيه سرفزة اعمال الستشارات البيئيه والمراجعه الفنية لكافة المجالت المتعلقه بالبيئة ولها فى سبيل
تحقيق اغراضها القيام باعمال الدورات التدريبيه وتنظيم المؤتمرات والمعارض داخل او خارج ج م ع الطهى
لدى الغير و مكافحه الحشرات والقوارض بمبيدات الصحه العامه و تجاره وتوزيع وتسجيل مستحضرات التجميل
(موافقة امنية رقم 476لسنه /) 2021ماعدا توريد العمالة
والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدي الغير .
والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس
العسكرية والمجموعة 19والمجموعة 6حتي الفقرة  36والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بجهة
محافظة الجيزة اصبح  55هـ تقسيم جمعية صحراء الهرام الدور الول بعد الرضى
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 - 9هدي جلل يسي وشركائها قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5467ورقم قيد  89559فرعى
عن القيام باعمال التوريدات العامه والخدمات واعمال النظافه وتنظيم المعارض دون الكمبيوتر بعد الحصول على
ترخيص بذلك طبقا للقانون رقم  323لسنه  56والمقاولت العموميه والتوكيلت التجاريه و التصدير والستيراد و
خدمات التغذيه سرفزة اعمال الستشارات البيئيه والمراجعه الفنية لكافة المجالت المتعلقه بالبيئة ولها فى سبيل
تحقيق اغراضها القيام باعمال الدورات التدريبيه وتنظيم المؤتمرات والمعارض داخل او خارج ج م ع الطهى
لدى الغير و مكافحه الحشرات والقوارض بمبيدات الصحه العامه و تجاره وتوزيع وتسجيل مستحضرات التجميل
(موافقة امنية رقم 476لسنه /) 2021ماعدا توريد العمالة
والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدي الغير .
والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس
العسكرية والمجموعة 19والمجموعة 6حتي الفقرة  36والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بجهة
محافظة القاهرة 17د تقسيم اللسلكي
 - 10رامبكس قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5467ورقم قيد  89559فرعى عن القيام باعمال
التوريدات العامه والخدمات واعمال النظافه وتنظيم المعارض دون الكمبيوتر بعد الحصول على ترخيص بذلك
طبقا للقانون رقم  323لسنه  56والمقاولت العموميه والتوكيلت التجاريه و التصدير والستيراد و خدمات
التغذيه سرفزة اعمال الستشارات البيئيه والمراجعه الفنية لكافة المجالت المتعلقه بالبيئة ولها فى سبيل تحقيق
اغراضها القيام باعمال الدورات التدريبيه وتنظيم المؤتمرات والمعارض داخل او خارج ج م ع الطهى لدى الغير
و مكافحه الحشرات والقوارض بمبيدات الصحه العامه و تجاره وتوزيع وتسجيل مستحضرات التجميل
(موافقة امنية رقم 476لسنه /) 2021ماعدا توريد العمالة
والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدي الغير .
والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس
العسكرية والمجموعة 19والمجموعة 6حتي الفقرة  36والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بجهة
محافظة الجيزة اصبح  55هـ تقسيم جمعية صحراء الهرام الدور الول بعد الرضى
 - 11رامبكس قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5467ورقم قيد  89559فرعى عن القيام باعمال
التوريدات العامه والخدمات واعمال النظافه وتنظيم المعارض دون الكمبيوتر بعد الحصول على ترخيص بذلك
طبقا للقانون رقم  323لسنه  56والمقاولت العموميه والتوكيلت التجاريه و التصدير والستيراد و خدمات
التغذيه سرفزة اعمال الستشارات البيئيه والمراجعه الفنية لكافة المجالت المتعلقه بالبيئة ولها فى سبيل تحقيق
اغراضها القيام باعمال الدورات التدريبيه وتنظيم المؤتمرات والمعارض داخل او خارج ج م ع الطهى لدى الغير
و مكافحه الحشرات والقوارض بمبيدات الصحه العامه و تجاره وتوزيع وتسجيل مستحضرات التجميل
(موافقة امنية رقم 476لسنه /) 2021ماعدا توريد العمالة
والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدي الغير .
والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس
العسكرية والمجموعة 19والمجموعة 6حتي الفقرة  36والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بجهة
محافظة القاهرة 17د تقسيم اللسلكي
 - 12الشركه المصريه للتوريدات قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5532ورقم قيد 11938
فرعى عن القيام بجميع اعمال الستيراد والتصدير والوكالت التجاريه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات الخرى وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق اغراضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه الذكر او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن بالدور الرضي يمين
المدخل بالعقار رقم  - 7بلوك  - 19المنطقه التاسعه
 - 13مجدي ابو غديه محمد وشريكه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5559ورقم قيد 47239
فرعى عن معرض بيع بجهة محافظة القاهرة اخر شارع المقطم  -المنطقه الصناعيه  -طريق شق الثعبان  -طره
المعادي
 - 14عبدالعظيم علي عبدالعظيم علي وشريكه قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5670ورقم قيد
 89590فرعى عن توريدات مواد غذائية والستيراد ماعدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه  6و
تعبئه وتغليف وتصنيع المواد الغذائيه بجهة محافظة الجيزة  7ش منيل شيحة طريق مص اسيوط
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 - 15عبدالعظيم علي عبدالعظيم علي وشريكه قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5670ورقم قيد
 89590فرعى عن توريدات مواد غذائية والستيراد ماعدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه  6و
تعبئه وتغليف وتصنيع المواد الغذائيه بجهة محافظة القاهرة الدور البدروم والدور الرضي المبني علي قطعة رقم
59المنطقة الصناعية -شمال طريق القطاميه العين السخنه -بالتجمع التالت
 - 16توريدات مواد غذائية والستيراد قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5670ورقم قيد 89590
فرعى عن توريدات مواد غذائية والستيراد ماعدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه  6و تعبئه وتغليف
وتصنيع المواد الغذائيه بجهة محافظة الجيزة  7ش منيل شيحة طريق مص اسيوط
 - 17توريدات مواد غذائية والستيراد قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5670ورقم قيد 89590
فرعى عن توريدات مواد غذائية والستيراد ماعدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه  6و تعبئه وتغليف
وتصنيع المواد الغذائيه بجهة محافظة القاهرة الدور البدروم والدور الرضي المبني علي قطعة رقم 59المنطقة
الصناعية -شمال طريق القطاميه العين السخنه -بالتجمع التالت
 - 18شركة اجروميد ش ذ م م قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5945ورقم قيد  23791فرعى
عن نفس نشاط الشركه الرئيسي بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 184منطقه الصناعات الكيميائيه بأراضي
المنطقه الصناعيه  -شمال طريق القطاميه  -العين السخنه بالتجمع الثالث
 - 19تكنو كلينك الطبيه ولء فتحي مصطفي مرسي وشركاه قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 5957
ورقم قيد  87021فرعى عن استدراك النشاط /إقامة و ادارة وتجهيز عيادات تخصصية شاملة لكل
التخصصات للغراض الطبية و العلجية بجهة محافظة الجيزة اصبح  75 /ش محي الدين ابوالعز الدور الول
بعدالميزانين شقه  11الدقي
 - 20تكنو كلينك الطبيه ولء فتحي مصطفي مرسي وشركاه قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 5957
ورقم قيد  87021فرعى عن استدراك النشاط /إقامة و ادارة وتجهيز عيادات تخصصية شاملة لكل
التخصصات للغراض الطبية و العلجية بجهة محافظة القاهرة  81طريق النصر
 - 21عبد الرحمن صلح سليمان وشريكته قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  6017ورقم قيد
 32169فرعى عن تجاره رومان البلى والمواد اللصقه والتروس الناقلة للحركة والكاوتشوك والسيور بجهة
محافظة القاهرة قطعه الرض الكائنه بالقطعه رقم  29ب ) بالمنطقه الصناعيه الرابعه بمدينه بدر
 - 22مدبغه جلود حسين عبد الحافظ ابراهيم وشركاه قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6062ورقم قيد
 89444فرعى عن دباغه وتجاره الجلود والتصدير والستيراد فيما عدا الفقره  36من المجوعه  6والمجموعه
 19بجهة محافظة القاهرة المنطقه الصناعيه بدر  -الروبكي  -عنبر رقم  F 7وعنبر رقم R1 5-7
 - 23شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6084ورقم قيد
 15469فرعى عن تمليك وادارة المحلت السياحيه التى تقوم بانتاج وعرض وبيع الحلوى والكونفيزرتى
والخبز المميز والستيراد والتصدير فى حدود غرض لشركه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى
وجه من الوجه مع الهيئات والمنشأت التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم  R1بالدور الرضي  -مشروع سكوير وان  -القطعه رقم ()2
بالمنطقه السياحيه
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محو  -شطب
 - 1حامد محمد محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  201قيد فى  1983-09-12برقم ايداع  204وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم المحو وبهذا يمحى القيد من السجل التجارى
 - 2اشرف يوسف عوده عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  53446قيد فى  2006-05-07برقم ايداع 2685
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 3تعديل السم التجاري ليصبح عبداللطيف للخدمات الفنية تاجر فرد سبق قيده برقم  58782قيد فى
 2009-04-19برقم ايداع  1888وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره
وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 4عادل امام سليمان عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  85751قيد فى  2020-12-02برقم ايداع  6931وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 5بهاء للجهزة التعويضية تاجر فرد سبق قيده برقم  55996قيد فى  2006-12-26برقم ايداع 8681
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 6محمد سيد جابر فولى تاجر فرد سبق قيده برقم  63566قيد فى  2013-01-30برقم ايداع  482وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو بترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 7سمير احمد يحيى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64696قيد فى  2014-03-23برقم ايداع  1492وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم المحو وبهذا يمحى القيد من السجل التجارى
 - 8محمد فتحي سويفي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81552قيد فى  2018-12-16برقم ايداع 10759
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 9محمود عبدالواحد الداخلي عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  84152قيد فى  2019-11-27برقم ايداع
 8097وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 10على سالم العزب قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  12415قيد فى  1989-03-30برقم ايداع  991وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 11سيد حامد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16476قيد فى  1991-03-16برقم ايداع  814وفى تاريخ
 2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 12محمد صلح الدين تحسين محفوظ ابوزيد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  70793قيد فى 2016-07-11
برقم ايداع  5562وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي
القيد من السجل التجاري
 - 13جرجس ابراهيم غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  1581قيد فى  1984-07-18برقم ايداع  1011وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل بموجب وفاه التاجر تم محو القيد من السجل التجارى
 - 14ابراهيم عدلى على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7547قيد فى  1987-03-05برقم ايداع 651
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 15هشام حسن عتريس عبد النبي تاجر فرد سبق قيده برقم  88354قيد فى  2021-12-01برقم ايداع
 9513وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 16عادل عباس عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  23711قيد فى  1994-08-25برقم ايداع  3156وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 17طارق جمال عرفان سيف النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  26555قيد فى  1995-10-31برقم ايداع
 4657وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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 - 18هانى عبدالمنعم محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  30316قيد فى  1997-03-27برقم ايداع
 1546وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو بترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 19شريف سامى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  33457قيد فى  1998-04-23برقم ايداع 1949
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم المحو وبهذا يمحى القيد من السجل التجارى
 - 20محمد عاطف عبدالحميد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  65705قيد فى  2014-12-11برقم ايداع
 5993وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو السجل وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 21مصطفي حسين محمد المنزلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  66206قيد فى  2015-02-26برقم ايداع
 1082وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو بترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 22شيماء محمود عبدالحميد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  67194قيد فى  2015-10-05برقم ايداع
 4221وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو بترك التجارة نهائيا وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 23عاصم ابو زيد عبده عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  68052قيد فى  2015-12-14برقم ايداع
 6117وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محوالسجل وبهذ يمحى القيد من السجل التجارى
 - 24سمير هلل سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  27591قيد فى  1996-04-11برقم ايداع  1684وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 25احمد عبد الغنى عيسى شبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  75191قيد فى  2017-08-02برقم ايداع
 6469وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 26حسين محمود حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  79967قيد فى  2018-08-12برقم ايداع
 6906وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 27محمود عيد طلب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85445قيد فى  2020-10-18برقم ايداع 5492
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى
 - 28علء عبدالمعطي ربيعي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53545قيد فى  2006-05-16برقم ايداع
 2935وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 29محمود ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  47268قيد فى  2003-12-24برقم ايداع
 6196وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 30تامر سيد فرحات محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  42893قيد فى  2001-11-19برقم ايداع
 5445وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 31محمد السيد ابراهيم الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  52212قيد فى  2005-11-30برقم ايداع
 6534وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 32احمد محمود فهمى عبد الوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60494قيد فى  2010-11-04برقم
ايداع  5659وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل
التجارى
 - 33ميخائيل خليل نخلة تاجر فرد سبق قيده برقم  8118قيد فى  1987-05-11برقم ايداع  1360وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 34سراج الدين عبد السلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42903قيد فى  2001-11-21برقم ايداع
 5479وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
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 - 35شرين حامد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58110قيد فى  2008-07-14برقم ايداع 3532
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 36اشرف عرفه محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67788قيد فى  2015-11-23برقم ايداع 5554
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 37عبير حنفى ابو سريع حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  69019قيد فى  2016-02-23برقم ايداع
 1619وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 38عبير حنفى ابو سريع حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  69019قيد فى  2020-11-02برقم ايداع
 1000008وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من
السجل التجاري
 - 39جودة للعمال الهندسية  -محمد السيد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  25077قيد فى 1995-03-07
برقم ايداع  978وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 40حنان عبدالحليم حلمى الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  31221قيد فى  1997-07-27برقم ايداع
 3792وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 41مجدى احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36774قيد فى  1999-06-17برقم ايداع 3330
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وبهذا يمحى القيد من السجل التجارى
 - 42رجب عبدالهادى عطية العمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  41043قيد فى  2001-02-05برقم ايداع
 555وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 43محمد محمود عبد العال غندور تاجر فرد سبق قيده برقم  59632قيد فى  2010-04-07برقم ايداع
 1721وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو السجل وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 44عزت عبد العزيز محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  80476قيد فى  2018-09-24برقم ايداع
 8086وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري
 - 45حنا عزمى زخارى خله تاجر فرد سبق قيده برقم  82271قيد فى  2019-02-10برقم ايداع 1234
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 46صابر عبدالتواب قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  32590قيد فى  1997-12-28برقم ايداع 7155
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 47محمد محمد رجب قزامل تاجر فرد سبق قيده برقم  89585قيد فى  2005-11-08برقم ايداع
 1000003وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل بموجب الغاء الفرع تم محو قيد الفرع من
السجل
 - 48محمد الصادق بسيونى سعد احمد محمد لبن تاجر فرد سبق قيده برقم  63996قيد فى 2013-06-20
برقم ايداع  3029وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره وذلك يمحى
القيد من السجل التجارى
 - 49حسين عصام محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64080قيد فى  2013-08-04برقم ايداع 3469
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر المحو بترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 50فرج محمد سيد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  80147قيد فى  2018-08-29برقم ايداع  7293وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 51محمد اشرف ابوضيف على تاجر فرد سبق قيده برقم  65611قيد فى  2014-12-04برقم ايداع
 5779وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
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 - 52هانى جمال حبيش اسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم  78447قيد فى  2018-03-26برقم ايداع
 2956وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو السجل وبهذا يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 53مارى زكريا زياده بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  83678قيد فى  2019-09-11برقم ايداع 6112
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو السجل وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 54غاليه على ماهر راغب الصايغ تاجر فرد سبق قيده برقم  86433قيد فى  2021-04-15برقم ايداع
 3113وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 55محمود مخلص محمود عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  87229قيد فى  2021-06-28برقم ايداع
 5039وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم المحو وبهذا يمحى القيد من السجل التجارى
 - 56اسحاق ابراهيم ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  9288قيد فى  2021-04-22برقم ايداع 3290
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 57اسحاق ابراهيم ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  9288قيد فى  1987-11-02برقم ايداع 2844
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 58عمرو شاكر عبد الصادق سليم الغنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  56975قيد فى  2016-06-14برقم
ايداع  5083وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من
السجل التجاري
 - 59نفين محمد سيد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  72892قيد فى  2017-01-16برقم ايداع  410وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 60عبد الرحمن عبد الهادى عبد الرحمن بقوش تاجر فرد سبق قيده برقم  59521قيد فى 2010-02-22
برقم ايداع  864وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد
من السجل التجاري
 - 61حسن حاتم حسن مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  67204قيد فى  2015-10-07برقم ايداع 4249
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 62شيماء امام محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  73678قيد فى  2017-03-19برقم ايداع  2343وفى
تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 63محمد زينهم احمد محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  74662قيد فى  2017-06-13برقم ايداع
 5006وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 64محمد صديق امام عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  82184قيد فى  2019-02-03برقم ايداع
 1006وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل
التجارى
 - 65فارينيا للتوريدات و اعمال الديكور تاجر فرد سبق قيده برقم  87417قيد فى  2021-07-25برقم ايداع
 5739وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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رأس المال
 - 1صالح محمد عدلى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  74962قيد فى  2017-07-16برقم ايداع 5812
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2بيتر لويز قانوع رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  88931قيد فى  2022-03-20برقم ايداع  2546فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 3جمال عبد النبى تونسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71439قيد فى  2016-09-06برقم ايداع
 7226فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 120,000.000
 - 4انور رضا زيوط بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  74380قيد فى  2017-05-18برقم ايداع  4185فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5يوسف نزهى صابر جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  89305قيد فى  2022-05-16برقم ايداع 4010
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  89488قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  5102فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7سالم محمد كامل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  89493قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  5126فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 8محمد محمد محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  44246قيد فى  2002-07-28برقم ايداع  3324فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 9ثوري عباس منصور علي تاجر فرد سبق قيده برقم  55114قيد فى  2006-10-16برقم ايداع 6735
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10احمد ابراهيم قايد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62104قيد فى  2012-01-05برقم ايداع  135فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11يسري فؤاد عبد الظاهر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82044قيد فى  2019-01-22برقم ايداع 638
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 12مصطفى منصور سعد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  86439قيد فى  2021-04-15برقم ايداع
 3125فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 13د جمال عبد ا على الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  57176قيد فى  2007-09-16برقم ايداع
 4705فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 14على عبد المنعم عثمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73549قيد فى  2017-03-07برقم ايداع
 1972فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15معتز احمد لبيب عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  79616قيد فى  2018-07-12برقم ايداع
 5971فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16ايمن رجب محمد خليل الحجار تاجر فرد سبق قيده برقم  28735قيد فى  1996-10-02برقم ايداع
 4619فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17هارون حجاج هارون السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61018قيد فى  2011-03-02برقم ايداع 980
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 18نادر انور رضا زيوط تاجر فرد سبق قيده برقم  76683قيد فى  2017-11-28برقم ايداع 10716
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 19محمد محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89399قيد فى  2022-05-25برقم ايداع 4530
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 20تعديل السم التجاري ليصبح  /الناجي لتصنيع الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم  58021قيد فى
 2008-06-19برقم ايداع  3111فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
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 - 21نادر عاطف ميخائيل شهاد تاجر فرد سبق قيده برقم  71094قيد فى  2016-08-09برقم ايداع 6350
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 22محمد سيد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  86462قيد فى  2021-02-25برقم ايداع 1528
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 23تامر رفعت كمال محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  75383قيد فى  2021-10-28برقم ايداع 8493
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 24رامي كامل حبيب مطران تاجر فرد سبق قيده برقم  79276قيد فى  2018-06-06برقم ايداع 5092
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 25محمود طلعت عباس ماز تاجر فرد سبق قيده برقم  86805قيد فى  2021-04-20برقم ايداع 3241
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26وليد عبد التواب محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87960قيد فى  2021-10-06برقم ايداع
 7844فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27محمد هشام محمد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  85334قيد فى  2020-09-28برقم ايداع 4965
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 28شروق سمير عباس ذكي الحلواني تاجر فرد سبق قيده برقم  89471قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5027فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 29ضياء محمود حنفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  64615قيد فى  2014-02-25برقم ايداع 963
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 30حسين عبد ا عبد المنعم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82622قيد فى  2019-03-06برقم ايداع
 2142فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31ميري عادل وليم تامر تاجر فرد سبق قيده برقم  86506قيد فى  2021-03-03برقم ايداع  1713فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 32ماريو عطيه كامل مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  77120قيد فى  2017-12-27برقم ايداع
 11891فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 33هناء قاسم مجاور عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  87026قيد فى  2021-06-02برقم ايداع
 4212فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 34عمرو شاكر عبد الصادق سليم الغنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  56975قيد فى  2007-07-15برقم
ايداع  3756فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000,000.000
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العناوين
 - 1محمد عبد العظيم عبد الفتاح عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  64163قيد فى  2013-09-25برقم ايداع
 4078وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل عنوان المحل الرئيسي
الخر الكائن بالعنوان  /ناحيه كفر الشيخ ابراهيم بملك محمد عبد العظيم عبد الفتاح عثمان وهيثم عبد العظيم عبد
الفتاح عثمان
 - 2عماد فايز لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  50247قيد فى  2005-03-14برقم ايداع  1399وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان ليصبح  /ش النصر بملك فر عطا ا
سرجيوس عن ورثه فايز لبيب خليل
 - 3عمرو حسين البوهي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  83373قيد فى  2019-07-08برقم ايداع 4777
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  40 /مساكن النيل
 قسم ثالث محل  - 1القطاميه - 4محروس شندى محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  16169قيد فى  1991-01-28برقم ايداع 300
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  31 /شارع صالح
عابدين من شارع الفيوم الملئه
 - 5هاني محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44216قيد فى  2002-07-21برقم ايداع
 3242وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  10 /صقر
قريش المعادي  -شرق التوستراد
 - 6عماد فايز لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  50247قيد فى  2005-03-14برقم ايداع  1399وفى تاريخ
 2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل عنوان الرئيسي الخر ليصبح  /بندر مطاي ش
النصر بملك فر عطا ا  -سرجيوس عن ورشه فايز لبيب خليل
 - 7اشرف جرجس فايق جيد تاجر فرد سبق قيده برقم  79600قيد فى  2018-07-11برقم ايداع 5929
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مركز كفر الدوار  -النشو البحري (ملك /
السيد محمد محمد حريزي ) براس مال  100000مائه الف جنيه ونشاط  /كساره بلستيك
 - 8سالم هارون محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  82256قيد فى  2019-02-07برقم ايداع 1199
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  49 /مساكن الدلتا
بالدور الرضي  -صبحي حسين
 - 9عادل محمد كمال الشرباصى تاجر فرد سبق قيده برقم  82324قيد فى  2019-02-12برقم ايداع
 1339وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  8 /شارع
عبد الوهاب القللي جامع عمرو
 - 10محمد اسماعيل عطيه دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  53283قيد فى  2006-04-16برقم ايداع
 2250وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  379منطقه الصناعات التجمع
الثالث منطقه الصناعات الصغيره  -القطاميه  -بنشاط  /كبس نهايات خراطيم الهيدروليك وتصنيع فلتر  -وراس
مال  100000/مائه الف جنيه
 - 11ثوري عباس منصور علي تاجر فرد سبق قيده برقم  55114قيد فى  2006-10-16برقم ايداع
 6735وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  5 /شارع
معروف
 - 12احمد ابراهيم قايد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62104قيد فى  2012-01-05برقم ايداع 135
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح/
عقار  4من  12شارع حسن يوسف  -اللسلكى
 - 13احمد ابراهيم قايد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62104قيد فى  2012-01-05برقم ايداع 135
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 6 /شارع فخر
السيل ثكنات المعادى
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 - 14تامر اسماعيل عفيفى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  77259قيد فى  2018-01-04برقم ايداع
 162وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  25شارع احمد عمر محل رقم 2
الدور الرضي  -قسم الدرب الحمر
 - 15محمد شوقى سالم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  76319قيد فى  2017-11-01برقم ايداع 9679
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  104بمركز خدمات التجمع الخامس
 - 16محمد شوقى سالم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  76319قيد فى  2017-11-01برقم ايداع 9679
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  62 / 3ش حسن الشريف  -الحي الثامن
 - 17محمد صلح عاطف عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  84804قيد فى  2020-06-02برقم ايداع
 2377وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا جريسي  -مركز ابو قرقاص  -بملك
صلح عاطف عبد العظيم
 - 18شروق سمير عباس ذكي الحلواني تاجر فرد سبق قيده برقم  89471قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5027وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  3شارع البساتين العمومي بنشاط
 /صيدليه  -وراس مال  10000عشره الف جنيه
 - 19تعديل السم التجاري ليصبح  /الناجي لتصنيع الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم  58021قيد فى
 2008-06-19برقم ايداع  3111وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  28 /على ابن ابى طالب  -البساتين
 - 20هانى عبدربه حسنين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68109قيد فى  2015-12-16برقم ايداع
 6247وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  10 /ش
حسن الفقى من الشارع الجديد المرج الغربية
 - 21تامر كمال ابراهيم غبر نخله تاجر فرد سبق قيده برقم  61984قيد فى  2011-12-13برقم ايداع
 5791وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  19 /ش
الكنيسه النجيليه  -النفق الغربي  -الملك الصالح
 - 22تامر كمال ابراهيم غبر نخله تاجر فرد سبق قيده برقم  61984قيد فى  2011-12-13برقم ايداع
 5791وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان19/ش
الكنيسة النجيليه النفق الغربى الملك الصالح
 - 23أمل أشرف جاد ا احمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  82180قيد فى  2019-02-03برقم ايداع
 997وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  14 /شارع
المواردي
 - 24هارون حجاج هارون السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61018قيد فى  2011-03-02برقم ايداع
 980وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1شارع محمد محمود هو نفسه 20
ش عبد العزيز جاويش باب اللوق الدور الرضي
 - 25هارون حجاج هارون السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61018قيد فى  2011-03-02برقم ايداع
 980وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  10حاره التبان خلف العماره 127
ش محمد فريد قصر النيل
 - 26لمياء عطيه محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  78342قيد فى  2018-03-19برقم ايداع 2718
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  8مسجد محمد متفرع من ش  6اكتوبر
متفرع من جمال عبد الناصر  -جسر السويس
 - 27محمد علء عبد الحميد سهل تاجر فرد سبق قيده برقم  86181قيد فى  2021-02-07برقم ايداع
 871وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  15شارع عرفه مزرعه البط -
بنشاط  /ورشه تقفيل ثلجات عرض  -وراس مال  10000جنيه  -وسمه تجاريه جيرمان كول
 - 28مينا بطرس عياد فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  70573قيد فى  2016-06-13برقم ايداع 5050
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زياده راس المال بالرئيسى الخر ليصبح
 20000000جنيها ( الفرع بالعنوان مكتب الدارى الدور الثانى قطعه - 2التوسعات الشمالية - CBC-المنطقة
الصناعية  6-اكتوبر )

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

Page 31 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 29نادر عاطف ميخائيل شهاد تاجر فرد سبق قيده برقم  71094قيد فى  2016-08-09برقم ايداع
 6350وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  32شارع بغداد  -بالدور الرضي
 محل  -بنشاط  /بيع مجوهرات  -وراس مال  50000 /جنيه - 30نادر عاطف ميخائيل شهاد تاجر فرد سبق قيده برقم  71094قيد فى  2016-08-09برقم ايداع
 6350وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  4 /شارع
المقاصيص الصاغه  -الدور الخامس
 - 31عربي علي محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  80707قيد فى  2018-10-14برقم ايداع 8673
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح /
 20ف ش  - 81زهراء المعادي  -نادي وادي دجله  -برج  1المعادي
 - 32اميل حبيب شفيق كيرلس تاجر فرد سبق قيده برقم  47295قيد فى  2003-12-29برقم ايداع 6293
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة برج  16بلوك  / 2أ المجاورة الولي
الفسطاط الجديده
 - 33مصر رضوان حسن مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  44248قيد فى  2002-07-28برقم ايداع
 3330وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  5 /شارع
 288المعادى الجديده
 - 34وليد محمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  69447قيد فى  2016-03-12برقم ايداع 2539
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  23 /ش طلعت
حرب محل رقم  3دور ارضي
 - 35خالد محمد عبدالمعز محمد محمود الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  80720قيد فى 2018-07-14
برقم ايداع  8700وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  24شارع الرحمن
البرقوقي  -المنيل
 - 36ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88321قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
 10291وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  72عماره كمبوند سرايات
القطاميه  -البساتين
 - 37ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88321قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
 10291وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  6ش عباس رفاعي جزيرة
الدهب -
 - 38سيد محمد احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  89496قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5137وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المقر  3علي  1شارع سيد داود -
تقسيم اللسلكي  -المعادي الجديده
 - 39صفوت عبدالملك جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  46621قيد فى  2003-08-31برقم ايداع
 4260وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم 28ب المركز التجارى
 قطعه رقم 9ب  -مشروع ستيل نيو كايرو  . Bالتجمع الول - 40طارق محمد مبروك احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78098قيد فى  2018-03-04برقم ايداع
 2128وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  27 /شارع
عرابي مكتب رقم  602بالدور السادس بعد الرضي
 - 41نهى عطيه محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  85973قيد فى  2021-01-05برقم ايداع  80وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  126شق الثعبان الطريق البطيئ  -قسم
المعادي
 - 42يوسف محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88307قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
 9277وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  56ميدان الجمهوريه محل رقم 1
بالرضي
 - 43وليد رمضان محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  87931قيد فى  2018-10-08برقم ايداع
 4742وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة  4عمارة  108الحى 1
مجاورة  3الشيخ زايد
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 - 44وليد رمضان محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  87931قيد فى  2018-10-08برقم ايداع
 4742وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار  1شارع الجزيزة الوسطي -
الزمالك  -بالدور الثاني شقة 9
 - 45مروة عبد القادر محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  60683قيد فى  2010-12-22برقم ايداع
 6507وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم  1الدور الول بالعقار
 118ش مصطفي النحاس  -مدينه نصر (معرض)
 - 46محمود ابراهيم حسان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  63420قيد فى  2012-12-12برقم ايداع
 6036وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  15 /شارع
السيد الببلوى عابدين
 - 47ايه شريف عصمت يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  86897قيد فى  2021-05-06برقم ايداع
 3567وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  12ع  4شارع  151المعادي
 - 48ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88321قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
 10291وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطا الوارد في
العنوان ليصبح  v 2 /كمبوند سرايات القطاميه  -البساتين  -عماره رقم 5
 - 49ايمن رجب محمد خليل الحجار تاجر فرد سبق قيده برقم  28735قيد فى  1996-10-02برقم ايداع
 4619وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان  11 /شارع
المشير احمد اسماعيل متفرع من شارع الفيوم
 - 50عصام الدين محمد الحسينى محمود نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  81328قيد فى 2018-11-29
برقم ايداع  10190وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  50شارع محمد
سيد احمد  -حلوان (منفذ توزيع)

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

Page 33 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1محمود احمد امين عبد الباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  76675قيد فى  2017-11-28برقم ايداع
10685وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة الجملة الخاصة بالغذية
والمشروبات والتبغ
 - 2وائل احمد ابراهيم ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  59784قيد فى  2010-05-24برقم ايداع
2561وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /توريد المطبوعات
 - 3جمال عبد النبى تونسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71439قيد فى  2016-09-06برقم ايداع 7226
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /الستيراد والتصدير والمقاولت العامه
 - 4محمد فكرى للحوم المجمدة تاجر فرد سبق قيده برقم  78724قيد فى  2018-04-23برقم ايداع 3784
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح بيع لحوم مجمدة
 - 5شنوده عاطف ولعان ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  62128قيد فى  2012-01-08برقم ايداع 184وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تخريز واعاده وتدوير البلستيك
 - 6ماهر ابراهيم حافظ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55043قيد فى  2006-10-09برقم ايداع 6575
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره وبيع الموتسيكلت
 - 7محمد سيد انور فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  61544قيد فى  2011-07-27برقم ايداع 3640وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع اغذية و مشروبات (فيما عدا الكحولية)
 - 8تعديل السم التجاري ليصبح  /الناجي لتصنيع الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم  58021قيد فى
 2008-06-19برقم ايداع 3111وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /
تصنيع الثاث
 - 9هانى عبدربه حسنين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68109قيد فى  2015-12-16برقم ايداع 6247
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع درجات بخارية وقطع غيارها
 - 10محمد محمود عبد العال غندور تاجر فرد سبق قيده برقم  73463قيد فى  2017-02-28برقم ايداع
1749وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع شنابر نظارات طبيه و شمسيه
 - 11علء حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  44392قيد فى  2002-08-24برقم ايداع 3771
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /انشطه ترفيهيه ورياضيه بالفنادق
 - 12مصطفى اسماعيل يس عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  83050قيد فى  2019-05-02برقم ايداع
3566وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريدات عمومية (فيما عدا توريد
العماله والكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت )
 - 13احمد سامى احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  83914قيد فى  2019-10-21برقم ايداع 7063
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /صناعه الزجاج ومنتجاته
 - 14عمرو محمد رمضان ابوضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  84538قيد فى  2020-02-05برقم ايداع
833وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره ورق الدشت
 - 15عبدالمنعم عبدالكريم على سعد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  89070قيد فى  2022-04-03برقم ايداع
3059وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تصحيح الخطأ الوارد بالسجل التجارى بتعديل
النشاط ليصبح الخدمات البترولية ونقل مواد بترولية ماعدا السولر و البنزين و توريد مياه و ايجار معدات و
ايجار سيارات لحساب الغير و توريدات عمومية
 - 16هارون حجاج هارون السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61018قيد فى  2011-03-02برقم ايداع 980
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع شنابر واستيراد وتصدير وبيع
وتجاره اكسسوارات النظارات
 - 17خالد سيد احمد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  68533قيد فى  2016-01-19برقم ايداع 483
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /التصدير
 - 18احمد سمير محمد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  88727قيد فى  2022-02-22برقم ايداع 1542
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /سوبر ماركت
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 - 19تامر رفعت كمال محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  75383قيد فى  2021-10-28برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تصدير
 - 20احمد محمد محمد محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  83380قيد فى  2019-07-09برقم ايداع
4822وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات ( فيما عدا توريد
الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله والطباعه والحبار )
 - 21محمود طلعت عباس ماز تاجر فرد سبق قيده برقم  86805قيد فى  2021-04-20برقم ايداع 3241
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع ماكولت ومشروبات سريعه
 - 22مصر رضوان حسن مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  44248قيد فى  2002-07-28برقم ايداع
3330وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توزيع وتوريد ادوات كتابيه ( فيما
عدا توريد العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه )
بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه  5لسنه ) 2022
 - 23محمد هشام محمد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  85334قيد فى  2020-09-28برقم ايداع 4965
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشطه  /عموم الستيراد و التصدير (فيما عدا
المجموعة  19و الفقرة  36من المجموعة  )6و تجارة و توزيع فى الطراف الصناعيه والجهزه التعويضيه و
التصنيع لدى الغير الطراف الصناعيه الجهزة التعويضيه و التوريدات العموميه
 - 24صفوت عبدالملك جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  46621قيد فى  2003-08-31برقم ايداع 4260
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصدير وتوكيلت تجارية الى النشاط
الصلى (فيما عدا المن والحراسة والنترنت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة (موافقة امنية رقم  17لسنة
)2022
 - 25سالم عاشور محد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  83032قيد فى  2019-04-28برقم ايداع 3503
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصدير جلود
 - 26اسامة محمد حسن محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  79576قيد فى  2018-07-10برقم ايداع
5879وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التوكيلت التجاريه
 - 27ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88321قيد فى  2021-06-13برقم ايداع 10291
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريد معدات ومقاولت وتوريد
مواد تشطيبات ومواد بناء
 - 28زياد ايمن رمضان احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  88802قيد فى  2022-03-01برقم ايداع
1830وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره ادوات صحيه ومكتبيه
وكهربائيه وامن صناعى وتوريدات عموميه ( فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه
والعلن والعماله ومواد الطباعه والحبار )
 - 29حسين محمود مطاوع محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  70327قيد فى  2016-05-24برقم ايداع
4513وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /عرض منوعات موسيقيه ومصنفات
سمعيه وبصريه عن طريق الدش الى النشاط الصلى  /مقهى (فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمة ) (موافقة امنية رقم  457سنة )2021
 - 30مصطفى احمد ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  88644قيد فى  2022-02-03برقم ايداع 913
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /طحن غلل دقيق فاخر استخراج
72
 - 31ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88321قيد فى  2021-06-13برقم ايداع 10291
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتب مقاولت وتشطيبات
وتوريدات ومواد تشطيبات واثاث ومواد بناء
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الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  89310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-16برقم ايداع  4,030.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /جو هومز العقاريه
 - 2فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  78724وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-23برقم ايداع  3,784.000الى  :محمد فكرى للحوم المجمدة
 - 3فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62128وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-08برقم ايداع  184.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /الخراز لتخريز واعاده تدوير
البلستيك
 - 4فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  89478وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع  5,077.000الى  :احمد طنطاوي عبدالودود احمد
 - 5فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  89478وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع  5,077.000الى  :مؤسسة ايليت للتوريدات العموميه
 - 6فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  86831وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-25برقم ايداع  3,321.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /المؤسسة الفنية للعمال المعدنية
 - 7فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  56691وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-06برقم ايداع  2,399.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /الكرمة للدعاية والعلن
والتسويق العقارى
 - 8فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  68109وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-16برقم ايداع  6,247.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /بلو استار لبيع درجات بخاريه
وقطع غيارها
 - 9فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  30160وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-10برقم ايداع  1,183.000الى  :البان عثمان على عثمان
 - 10فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  44392وتم ايداعه
بتاريخ  2002-08-24برقم ايداع  3,771.000الى  :تعديل السمة التجارية الى  /ايه ون انترتا يمنت A
one Enter tainment
 - 11فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60690وتم ايداعه
بتاريخ  2010-12-23برقم ايداع  6,535.000الى  :اضافة سمة تجارية  /مكتب تكنولوجى اتجارة وصيانه
مستلزمات الحاسب اللى
 - 12فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  88727وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-22برقم ايداع  1,542.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /سوبر ماركت زورى
 - 13فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  89562وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  5,492.000الى  :ناصر محمد مرسي علم الدين
 - 14فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  89562وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  5,492.000الى  :ليوجد
 - 15فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  58021وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-19برقم ايداع  3,111.000الى  :تعديل السم التجاري ليصبح  /الناجي لتصنيع الثاث
 - 16فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  80037وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-15برقم ايداع  7,057.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /النور alnour
 - 17فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75383وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-28برقم ايداع  8,493.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /مؤسسه الجوكر للتصدير
 - 18فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  83380وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-09برقم ايداع  4,822.000الى  :اصبحت  /راديكس للتوريدات radix
 - 19فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  86805وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-20برقم ايداع  3,241.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /خلط السعاده
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 - 20فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  88441وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-13برقم ايداع  9,896.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /كومبكس للحلول والخدمات
compex solutions - services
 - 21فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67582وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-08برقم ايداع  5,088.000الى  :تعديل السمه التجاريه /لتصبح ثري دبليو
 - 22فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  86506وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-03برقم ايداع  1,713.000الى  :جرين لين للخدمات اللوجستية
 - 23فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  88802وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-01برقم ايداع  1,830.000الى  :اصبحت  /المؤسسه العالميه للتجاره والتوريدات
العموميه
 - 24فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  85210وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-06برقم ايداع  4,325.000الى  :دريم ستورز dream stores
 - 25فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  86978وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-27برقم ايداع  4,016.000الى  :اصبحت  /الصديق لتوريد اللحوم

الشخاص
 - 1ايمن رجب محمد خليل الحجار تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  28735وتم ايداعه بتاريخ
 1996-10-02برقم ايداع 4619تم التأشير فى تاريخ  1996-10-02بــ
 - 2عمر محمد شريف صالح احمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  30062وتم ايداعه بتاريخ 1997-03-01
برقم ايداع 956تم التأشير فى تاريخ  1997-03-01بــ تعيين السيد  /عمر محمد شريف صالح احمد
وكيل مفوض
 - 3وليد معوض جيد سعيد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  40241وتم ايداعه بتاريخ  2000-09-27برقم
ايداع 5138تم التأشير فى تاريخ  2000-09-27بــ
 - 4عبد النبي ابراهيم الدسوقي محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  81646وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-20
برقم ايداع 10954تم التأشير فى تاريخ  2018-12-20بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1شركة كمال سيد همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7306قيدت فى  1987-02-05برقم ايداع
 358وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه
ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 2حافظ احمد موسى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  13759قيدت فى  1989-12-12برقم ايداع
 3313وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين الخبير المصفي
 /رافت ثابت مصفي للشركه بموجب حكم محكمه شمال القاهرة في الدعوه رقم  146لسنه 2020
 - 3مصطفي عبد ربة و محمود عبد المعطي شركة سبق قيدها برقم  78268قيدت فى  2018-03-13برقم
ايداع  2513وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك
كافه حقوقة ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 4عمرو خطاب و شركاه شركة سبق قيدها برقم  84348قيدت فى  2020-01-02برقم ايداع  33وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته
وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 5هشام امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  59265قيدت فى  2009-11-01برقم ايداع  5096وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته
وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 6صيدلية كليوباترا الجديدة د سمير نجيب مسيحة و شريكة د شريف سمير نجيب شركة سبق قيدها برقم
 84840قيدت فى  2020-06-15برقم ايداع  2554وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم
فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 7شركة طارق سيد احمد الجبروتى شركة سبق قيدها برقم  37731قيدت فى  1999-10-10برقم ايداع
 5691وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 8محمد فاروق حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم  50299قيدت فى  2005-03-20برقم ايداع
 1532وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 9شركه سليمان سعيد سيلمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  71581قيدت فى  2016-09-25برقم ايداع
 7550وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 10سوسن علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9771قيدت فى  1988-01-12برقم ايداع  91وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته
وبذلك يمحي القيد من السجل التجارى
 - 11شركة صيدلية سليم شركة سبق قيدها برقم  25410قيدت فى  1995-04-26برقم ايداع  1779وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته
وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 12مارلى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  69506قيدت فى  2016-03-23برقم ايداع  2672وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته
وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 13عمرو جمال شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  67283قيدت فى  2015-10-15برقم ايداع
 4459وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقة ومستحقاتة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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 - 14تعديل السم التجارى ليصبح احمد سيد احمد موسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  63255قيدت فى
 2012-10-22برقم ايداع  5257وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا
واستلم كل شريك كافة حقوقة ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 15شادية محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  63362قيدت فى  2012-11-27برقم ايداع 5763
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه
ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 16تعديل لتصبح فاشون ديستركت  -شيرا فارم  -Fashion Distnict CIRA PHARMAشركة سبق
قيدها برقم  73760قيدت فى  2017-03-27برقم ايداع  2614وفى تاريخ  2022-06-12تم محو -
شطب السجل تم المحو للغاء الفرع وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 17فضل ا على حموده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18288قيدت فى  1992-02-11برقم ايداع
 536وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 18الشركة العربية لصناعة الملبس الجلدية (مونديال) شركة سبق قيدها برقم  18288قيدت فى
 1992-02-11برقم ايداع  536وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 19فضل ا على حموده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18288قيدت فى  1992-02-11برقم ايداع
 535وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 20والقانون  159لسنه  1981ولئحته التنفيذيه  -وقرار وزير النقل رقم  -378النيل العامه للنشاء والرصف
ش م م تابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى شركة سبق قيدها برقم 46767
قيدت فى  2003-09-23برقم ايداع  4667وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع
الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد  /احمد عبد الهادي احمد علي الصاوي لعمال التصفيه علي ان تتم التصفيه
خلل ثمانيه عشر شهرا من تاريخ التعاقد
 - 21عبدالسلم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  77519قيدت فى  2018-01-23برقم ايداع 749
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك
محى القيد من السجل التجارى
 - 22احمد حمدى الحسانين الحسانين هاشم وشركائه شركة سبق قيدها برقم  70808قيدت فى
 2016-07-12برقم ايداع  5606وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا
واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 23عبد ا عبد الرحمن عبد الحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  86513قيدت فى  2021-03-04برقم
ايداع  1747وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 24شركة ناصف للخدمات الصحفية والدعاية والنشر شركة سبق قيدها برقم  11093قيدت فى
 1988-08-18برقم ايداع  1864وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا
واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 25شركة احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  64040قيدت فى  2013-07-10برقم ايداع
 3262وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 26عمرو اسامه محمود سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74362قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 4142وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
تم محو القيد من السجل التجارى
 - 27عماد الدين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  84549قيدت فى  2020-02-09برقم ايداع  887وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه تم محو
القيد من السجل التجارى
 - 28احمد عبدالعظيم سالمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  22838قيدت فى  1994-04-04برقم ايداع
 1223وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
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 - 29ورثة يوسف ابو المجد محمد هالة منازع وشركاها شركة سبق قيدها برقم  63126قيدت فى
 2012-09-25برقم ايداع  4702وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه
واستلم كل شريك كافه حقوقه تم محو القيد من السجل التجارى
 - 30خالد قاسم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  25828قيدت فى  1995-07-06برقم ايداع  2802وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقة ومستحقاته
وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 31تعديل اسم الشركه ليصبح شركه محمد سمير كمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  46919قيدت فى
 2003-10-14برقم ايداع  5083وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا
واستلم كل شريك كافة حقوقة ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 32بيشوى عاطف وشريكته شركة سبق قيدها برقم  73166قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع 1044
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقة
ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 33شركة عماد عمر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65372قيدت فى  2014-11-06برقم ايداع
 5037وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 34شركه عماد عمر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66989قيدت فى  2015-09-14برقم ايداع
 3788وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 35تعديل السم التجارى ليصبح عوض عايد نادر ومحمد رجب عبدالغنى شركة سبق قيدها برقم 71661
قيدت فى  2016-10-04برقم ايداع  7756وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ
الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 36خليل حسن عبدالوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  75684قيدت فى  2017-09-14برقم ايداع
 8054وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 37خليل حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  76811قيدت فى  2017-12-10برقم ايداع 11079
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه
ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 38خليل حسن عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  77520قيدت فى  2018-01-23برقم ايداع
 750وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه
ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 39تعديل السم التجاري لتصبح كريم محمد مصطفي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  86180قيدت فى
 2021-02-07برقم ايداع  870وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا
واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 40تعديل السم التجارى الى وفاء جابر وشريكتها مع بقاء السمة التجارية كما هى شركة سبق قيدها برقم
 70725قيدت فى  2016-06-28برقم ايداع  5424وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم
فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 41محمد حربى حسين عبدالعال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  66687قيدت فى  2015-06-22برقم
ايداع  2545وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك
كافة حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 42سيد حسين اسماعيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  74316قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 4041وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 43سعد شعبان عبدالوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  78281قيدت فى  2018-03-14برقم ايداع
 2551وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقة ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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 - 44كريم جمال حسين حسن و شريكة شركة سبق قيدها برقم  85437قيدت فى  2020-10-14برقم ايداع
 5412وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقة ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 45تعديل السم التجارى ليصبح ورثة زكى ابوالعل عمر( عمرو زكى ابوالعل عمر واسامه زكى ابوالعل عمر
) شركة سبق قيدها برقم  21500قيدت فى  1993-09-08برقم ايداع  3088وفى تاريخ 2022-06-27
تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 46شركه دارا للبترول ( بترو دارا ) القانون رقم15لسنة 98قرار الوزير 16لسنة  2000شركة سبق قيدها
برقم  40228قيدت فى  2000-09-25برقم ايداع  5080وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب
السجل محو للندماج الشركه طبقا لقرار  442لسنه  2022لوزير البترول
 - 47احمد عبد الحكيم عباس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  46085قيدت فى  2003-06-09برقم ايداع
 2758وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 48ماجد منسى جادا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  66764قيدت فى  2015-07-22برقم ايداع
 2915وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 49شركة هانى مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  68686قيدت فى  2016-02-02برقم ايداع
 832وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 50شركة شمال غرب غارب للبترول ش0م0م طبقا لقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم  93لسنة 2013
شركة سبق قيدها برقم  74665قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع  5015وفى تاريخ 2022-06-27
تم محو  -شطب السجل محو للندماج الشركه طبقا لقرار  442لسنه  2022لوزير البترول
 - 51تعديل اسم الشركة ليصبح عبدالناصر عبدا عبدالكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43037قيدت
فى  2001-12-25برقم ايداع  5842وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ
الشركه تم استلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 52تعديل اسم الشركة ليصبح عبدالناصر عبدا عبدالكريم وشركاه مع بقاء السمة التجارية كما هى (يثرب للنقل
والتجارة ) شركة سبق قيدها برقم  43037قيدت فى  2001-12-25برقم ايداع  5842وفى تاريخ
 2022-06-29تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم استلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد
من السجل التجارى
 - 53عبد الناصر عبد ا عبد الكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43037قيدت فى  2005-12-05برقم
ايداع  6635وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم استلم كل شريك
كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 54شركه يثرب للنقل والتجاره شركة سبق قيدها برقم  43037قيدت فى  2005-12-05برقم ايداع
 6635وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم استلم كل شريك كافه
حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 55محمد محمود محمد المصرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  67733قيدت فى  2015-11-18برقم
ايداع  5433وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك
كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 56شركه عبد الجواد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  72382قيدت فى  2016-12-01برقم ايداع
 9700وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 57جمال ابراهيم المقدم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  88731قيدت فى  2022-02-22برقم ايداع
 1549وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
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رأس المال
3404

 - 1محمد عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم  83005قيدت فى  2019-04-22برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

 - 2شركه نجلء محمد عويس عشماوي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  48720قيدت فى 2004-07-26
برقم ايداع 3942وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 4,000,000.000
 - 3محمد سيد عبدالرحمن و شريكة شركة سبق قيدها برقم  85124قيدت فى  2020-08-17برقم ايداع
3842وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 40,000.000
 - 4تعديل السم التجاري ليصبح  /ماجد ماهر كامل وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هي شركة كومبيليت
بيزنس سليوشن (س بى اس) شركة سبق قيدها برقم  60630قيدت فى  2010-12-13برقم ايداع 6271
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 5رائد سعد وشريكه ( ايه  .ار  .بى تك ) شركة سبق قيدها برقم  84079قيدت فى  2019-11-17برقم
ايداع 7787وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 250,000.000
 - 6تعديل اسم الشركه ليصبح  /شركه النتاج الحربي لنظم المعلومات شركة سبق قيدها برقم  17088قيدت
فى  1991-07-24برقم ايداع 1974وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها
39,809,900.000
 - 7معتز عبد المحسن حسن سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  63735قيدت فى  2013-03-24برقم
ايداع 1520وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 11,000.000
 - 8تعديل اسم الشركة لتصبح  /ايهاب محمد ابراهيم الشربيني وشريكه شركة سبق قيدها برقم  69175قيدت
فى  2016-01-03برقم ايداع 1931وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها
150,000.000
 - 9تعديل السم التجارى الى محمد احمد عبدالعزيز عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  50848قيدت فى
 2005-06-01برقم ايداع 3005وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها
10,000,000.000
 - 10خالد رمضان محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  63072قيدت فى  2012-09-09برقم
ايداع 4411وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000,000.000
 - 11اسامه حسن محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  41027قيدت فى  2001-02-03برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 12ايهاب فريد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  71529قيدت فى  2016-09-19برقم ايداع
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 13مركز هدايت وشركاها شركة سبق قيدها برقم  60247قيدت فى  2010-09-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 15,000.000

527

7411وفى
4650

 - 14تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /اسامه ابواليزيد محمد الخواجه وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 80116قيدت فى  2018-08-27برقم ايداع 7216وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس
مالها 500,000.000
 - 15تعديل السم التجارى الى رسلن موتورز جروب مع الغاء السمة التجارية شركة سبق قيدها برقم
 66092قيدت فى  2015-01-29برقم ايداع 537وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس
مالها 5,000,000.000
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 - 16تعديل السم التجاري ليصبح  /رامي جميل شكري وشركاه شركة سبق قيدها برقم  73562قيدت فى
 2017-03-08برقم ايداع 2006وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 17تعديل اسم الشركه الي  /شركه زيوتي اسماعيل ابراهيم اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 86390قيدت فى  2021-04-11برقم ايداع 2962وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس
مالها 150,000.000
 - 18ابراهيم حنفي محمد محمود حموده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70657قيدت فى 2016-06-22
برقم ايداع 5265وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 19عبداللطيف محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  63086قيدت فى  2012-09-12برقم ايداع
4475وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 20تعديل اسم الشركه ليصبح  /هاني محمد كامل محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66911قيدت فى
 2015-09-07برقم ايداع 3632وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 21تعديل اسم الشركة  /أسامة محمد عبد القوى زعتر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  86424قيدت فى
 2021-04-14برقم ايداع 3084وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها
75,000.000
 - 22هاني عبد الحميد سيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  86613قيدت فى  2021-03-16برقم ايداع
2152وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 23اصبح السم التجارى ماهر محمد عبده و شركاه شركة سبق قيدها برقم  11924قيدت فى
 1989-01-09برقم ايداع 80وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 7,000.000
 - 24تعديل السم التجارى الى عمرو حسن محمود المكاوى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  21134قيدت
فى  1993-07-08برقم ايداع 2341وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها
10,000,000.000
 - 25تعديل السم التجاري ليصبح  /عكاشه احمد محمد محمد عبد اللطيف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم
 43830قيدت فى  2002-05-20برقم ايداع 2172وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس
مالها 325,000.000
 - 26تعدل الى د  0محمد متولى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57381قيدت فى 2007-11-29
برقم ايداع 5856وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000,000.000
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العناوين
 - 1تعديل السم التجارى ليصبح وليد محمد عبدالمنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57685قيدت فى
 2008-03-06برقم ايداع 1223وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل عنوان ليصبح 21 /ث  35الشطر السابع  -زهراء المعادى  -القاهرة
 - 2شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم  16681قيدت فى  1991-05-04برقم ايداع 1236وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل التجاري رقم ( )189بالدور الرضي
بمجموعه الخدمات المنزليه بمشروع الرحاب  -السوق التجاري  -مدينه الرحاب
 - 3شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم  16681قيدت فى  1991-05-04برقم ايداع 1236وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل التجاري رقم ( )118أ بالدور الرضي
بالمجمع والداري المسمي (مجمع ماجده للفنون) والمقام علي قطعه الرض ( )3-1بالحور المركزي بمدينه
السادس من اكتوبر
 - 4شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم  16681قيدت فى  1991-05-04برقم ايداع 1236وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المحل التجاري بالدور الرضي الكائن بشارع
كورنيش النيل بجوار مدرسه الشهيد محمد عرفه الصناعيه بنات  /مركز رشيد
 - 5صابر زيدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  79962قيدت فى  2018-08-12برقم ايداع 6894وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الفيل رقم  5بلوك  2بالدور  2 , 1منطقه
التجاريين
 - 6محمد رضا محمد مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  83794قيدت فى  2019-09-29برقم ايداع
6534وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /عقار 47
ش الرقابه الداريه ( ش  25سابقا ) حاليا ش مكه زهراء المعادى
 - 7محمود السرجاني وشريكته شركة سبق قيدها برقم  89358قيدت فى  2022-05-23برقم ايداع
4388وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم  4بالعقار  6ج شارع
العادل ابو بكر الزمالك  -قصر النيل
 - 8تعديل اسم الشركه ليصبح  /صندوق استثمار الفا للستثمار العقاري  -امواج شركة سبق قيدها برقم
 59329قيدت فى  2009-11-25برقم ايداع 5555وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة تعديل مركز الشركه  /مبني  - B2210القريه الذكيه
 - 9تعديل السم التجاري ليصبح  /ماجد ماهر كامل وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هي شركة كومبيليت
بيزنس سليوشن (س بى اس) شركة سبق قيدها برقم  60630قيدت فى  2010-12-13برقم ايداع 6271
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /شقه رقم  2الدور
 1الكائن في  22ش دسوق ناصيه المام علي
 - 10يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  75045قيدت فى  2017-07-24برقم ايداع
6033وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحال ارقام ( )9/ 6/8بالعقار رقم
 12أ ش محمد سيد احمد
 - 11يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  75045قيدت فى  2017-07-24برقم ايداع
6033وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ا أ ش دمشق  -متفرع من ابراهيم
اللقاني  -روكسي
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 - 12يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  75045قيدت فى  2017-07-24برقم ايداع
6033وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم  54حلرف  Eالدور
الرضي  -ميراج مول  -التجمع الول
 - 13يسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  75045قيدت فى  2017-07-24برقم ايداع
6033وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  37شارع عباس العقاد  -قطعه 2
بلوك  77المنطقه الولي
 - 14تعديل اسم الشركة لتصبح  /ايهاب محمد ابراهيم الشربيني وشريكه شركة سبق قيدها برقم 69175
قيدت فى  2016-01-03برقم ايداع 1931وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل مركز الرئيسى ليصبح  /غرفتين بالشقة رقم ( )8بالدور الثامن فوق الرضى بالعقار رقم  7مكرر
شارع عبد الوهاب القاضى  -مصر الجديدة
 - 15وثيقة لتداول الوراق المالية ش .م .م شركة سبق قيدها برقم  84339قيدت فى  2019-12-31برقم
ايداع 8946وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل عنوان الفرع ليصبح
 /برج السوسن  -ش قناه السويس  -الدور الول  -المنصورة ثان  -ومدير الفرع  /محمود خيرت محمد السيد برقم
قومى 28701310102397
 - 16وثيقة لتداول الوراق المالية ش .م .م شركة سبق قيدها برقم  84339قيدت فى  2019-12-31برقم
ايداع 8946وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقة رقم  2بالدور الثانى
بالعقار  2ش فخرى متتفرع من ش الشهيد محمد عبد الكريم المتناوى  -امام مركز شرطة البدرشين  -الجيزة -
مدير الفرع  /احمد عبد ا محمد تركى برقم قومى 27709182101193
 - 17خالد رمضان محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  63072قيدت فى  2012-09-09برقم
ايداع 4411وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  300شارع الهرم  -قسم
الهرم
 - 18خالد رمضان محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  63072قيدت فى  2012-09-09برقم
ايداع 4411وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  27اللواء عبد العزيز -
قسم ثان الزقازيق
 - 19تعديل لتصبح فاشون ديستركت  -شيرا فارم  -Fashion Distnict CIRA PHARMAشركة سبق
قيدها برقم  73760قيدت فى  2017-03-27برقم ايداع 2614وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  5 /ش وادى النيل المعادى الجديدة
 - 20شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم  16681قيدت فى  1991-05-04برقم ايداع 1236
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان الفرع بالقصر ليصبح /
شارع معبد الكرنك  -امام معبد القصر
 - 21تعديل السم التجاري ليصبح  /شريف علي حسين محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم 68271
قيدت فى  2015-12-30برقم ايداع 6629وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /قطعه ارض رقم  22د  -ش مصطفي يوسف من ش  308تقسيم شركه المعادي
الشطر الحادي عشر  -المعادي الجديده
 - 22احمد رجب محمد جوهري وشريكه شركة سبق قيدها برقم  75487قيدت فى  2017-08-23برقم
ايداع 7469وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الرئيسي
ليصبح  /غرفه يمين مدخل الوحده رقم ( )85الدور الثامن بالعقار رقم ( )30شارع المبتديان  -السيدة زينب -
القاهرة
 - 23الشركه المصريه للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  11938قيدت فى  1989-01-11برقم ايداع
102وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل الكائن بالدور الرضي يمين
المدخل بالعقار رقم  - 7بلوك  - 19المنطقه التاسعه
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 - 24مجدي ابو غديه محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  47239قيدت فى  2003-12-22برقم ايداع
6130وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اخر شارع المقطم  -المنطقه
الصناعيه  -طريق شق الثعبان  -طره المعادي
 - 25اشرف وياسر محمد على محمود شركة سبق قيدها برقم  64388قيدت فى  2013-12-17برقم ايداع
5357وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار  431المجاوره الثانيه  -الحي
الول
 - 26شركه اوسكار للتوزيع ودور العرض شركة سبق قيدها برقم  22200قيدت فى  1993-12-23برقم
ايداع 4624وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
شقه  84عقار  33ب  -برج معروف  -شارع رمسيس
 - 27ابراهيم كمال وشريكة شركة سبق قيدها برقم  49604قيدت فى  2004-12-15برقم ايداع 6421
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  8 /شارع المقياس
شقه  34بالدور الثالث فوق الرضي  -الروضه  -المنيل
 - 28تعديل اسم الشركه ليصبح  /هاني محمد كامل محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66911قيدت فى
 2015-09-07برقم ايداع 3632وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  3091 /شارع المستشار حسام الشامي  -مدينه المعراج
 - 29شركه جودى انترناشيونال يوسف داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11330قيدت فى
 1988-09-28برقم ايداع 2229وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
المنطقه الصناعيه رقم  68 , 67مجمع ب الصناعات الصغيره والمتوسطه المنطقه الجنوبيه
 - 30شركه جودى انترناشيونال يوسف داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11330قيدت فى
 1988-09-28برقم ايداع 2229وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
الغاءالفرع الكائن بالعنوان  /مدينه السادات بالمنطقه الصناعيه الثالثه  -قطعه رقم 14
 - 31تعديل اسم الشركه ليصبح فانتج للوساطه فى الورق الماليهVantage for securities Brokerage
شركة سبق قيدها برقم  25192قيدت فى  1995-03-23برقم ايداع 1255وفى تاريخ 2022-06-22
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية نقل مقر فرع المنصوره التسويقي الكائن في الدور الثاني عماره رقم 1
شارع قناه السويس ثاني المنصوره  -محافظه الدقهليه الدور الثاني عماره رقم  65شارع عبد السلم عارف اول
المنصوره
 - 32تعديل اسم الشركه ليصبح فانتج للوساطه فى الورق الماليهVantage for securities Brokerage
شركة سبق قيدها برقم  25192قيدت فى  1995-03-23برقم ايداع 1255وفى تاريخ 2022-06-22
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تقسيم النيابه العامه  -بجوار معرض لطفي للسيارات تحت مركز
الشافعي
 - 33شيماء عمارة جمال وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  82245قيدت فى  2019-02-06برقم ايداع
1160وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /ق رقم
 - 6457الجامعه الحديثه
 - 34شيماء عمارة جمال وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  82245قيدت فى  2019-02-06برقم ايداع
1160وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /ق
 3127الهضبة الوسطى المقطم
 - 35شيماء عمارة جمال وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  82245قيدت فى  2019-02-06برقم ايداع
1160وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي الي /
ق رقم  - 6457الجامعه الحديثه  -الغاءه كفرع
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 - 36شيماء عمارة جمال وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  82245قيدت فى  2019-02-06برقم ايداع
1160وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /قطعة
 1402مدرسه البارون قسم المقطم
 - 37هاني عبد الحميد سيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  86613قيدت فى  2021-03-16برقم ايداع
2152وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغييرالعنوان ليصبح  28 /شارع
ابن الرقم  -زهراء المعادى
 - 38هدى رمضان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  88696قيدت فى  2016-10-18برقم ايداع 4344
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى الول المجاورة السادسه عقار 1204
 - 39هدى رمضان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  88696قيدت فى  2016-10-18برقم ايداع 4344
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعه رقم  8322شارع العلم  6-عمارة
الحمد  -الخليفه
 - 40تعديل اسم الشركة ليصبح شركة اجروميد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  23791قيدت فى
 1994-09-06برقم ايداع 3322وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه
رقم 184منطقه الصناعات الكيميائيه بأراضي المنطقه الصناعيه  -شمال طريق القطاميه  -العين السخنه بالتجمع
الثالث
 - 41محمد عبدالجبار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32169قيدت فى  1997-11-11برقم ايداع 6109
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه الرض الكائنه بالقطعه رقم  29ب
) بالمنطقه الصناعيه الرابعه بمدينه بدر
 - 42تعديل السم التجارى ليصبح عبد الرحمن صلح سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم 32169
قيدت فى  1997-11-11برقم ايداع 6109وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة قطعه الرض الكائنه بالقطعه رقم  29ب ) بالمنطقه الصناعيه الرابعه بمدينه بدر
 - 43محمد عوض السيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  89023قيدت فى  2022-03-29برقم ايداع
2894وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  93 /شارع
الوتوستراد عمارات امتداد المل
 - 44سيتي تريد لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  89589قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
5636وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل المقر الرئيسي للشركه الي
العنوان الكائن في  21شارع فهمي  -باب اللوق  -الدور الثامن  .شقه 83
 - 45مدبغه جلود حسين عبد الحافظ ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  89444قيدت فى
 2022-05-31برقم ايداع 4858وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
المنطقه الصناعيه بدر  -الروبكي  -عنبر رقم  F 7وعنبر رقم R1 5-7
 - 46شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م شركة سبق قيدها برقم  15469قيدت فى 1990-10-11
برقم ايداع 2731وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم R1
بالدور الرضي  -مشروع سكوير وان  -القطعه رقم ( )2بالمنطقه السياحيه
 - 47شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م شركة سبق قيدها برقم  15469قيدت فى 1990-10-11
برقم ايداع 2731وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه ارض فضاء
تبلغ مساحتها ( 27متر مربع ) لقامه كشك عليها ( )kioskالواقعه ب  BRICK LANEوالكائن امام نادي نيو
جيزه الرياضي والبنك التجاري الدولي  - CIBفرع نيو جيزه  -بمشروع نيو جيزه  -الكائن غرب طريق مصر
اسكندريه الصحراوي
 - 48شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م شركة سبق قيدها برقم  15469قيدت فى 1990-10-11
برقم ايداع 2731وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل رقم ()20
والكائن بالدور الرضي حيث المول رقم ( )4بالممشي السياحي  -محور العبور  -مدينه الشيخ زايد  6 -اكتوبر
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 - 49شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م شركة سبق قيدها برقم  15469قيدت فى 1990-10-11
برقم ايداع 2731وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل رقم ( )2الواقع
بالدور الرضي والكائن بمشروع الخمائل  -مشروع هيرو مول  -الشيخ ذايد  -مدينه  6اكتوبر
 - 50شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م شركة سبق قيدها برقم  15469قيدت فى 1990-10-11
برقم ايداع 2731وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل التجاري رقم
( )G28الدور الرضي  -مول بلزا  -المقام علي قطعه الرض  3 / 18 / 1و  4 / 18 / 1منطقه المحور
المركزي الخدمي  -مدينه  6اكتوبر
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النشاط
 - 1محمد عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم  83005قيدت فى  2019-04-22برقم ايداع 3404
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /الستيراد والتصدير
والتوريدات وتجاره وتعبئه المواد الغذائيه واستيراد مستلزمات النتاج
 - 2محمد رضا محمد مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  83794قيدت فى  2019-09-29برقم ايداع
 6534وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /ايجار السيارات لحساب
الغير والتوريدات العموميه وشحن البضائع وخدمات فى مجال تاجير وبيع السيارات لحساب الغير ومتعهد نقل
رحلت ( فيما عدا الرحلت السياحيه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البى الداخلى
والدولى ( فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله ومواد الطباعه
والحبار )
 - 3تعديل اسم الشركه ليصبح  /صندوق استثمار الفا للستثمار العقاري  -امواج شركة سبق قيدها برقم
 59329قيدت فى  2009-11-25برقم ايداع  5555وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل النشاط ليصبح  /تأسيس وانشاء صندوق استثمار عقاري مع عدم الخلل باحكام القانون رقم ( )95لسنه
 1992ولئحته التنفيذيه يجوز للشركه ان تندمج مع شركات صناديق اخري وذلك طبقا للقانون ولئحته التنفيذيه .
وبعد الحصول علي موافقه مجلس اداره الهيئه المسبقه علي ذلك
 - 4تعديل السم التجاري ليصبح  /ماجد ماهر كامل وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هي شركة كومبيليت
بيزنس سليوشن (س بى اس) شركة سبق قيدها برقم  60630قيدت فى  2010-12-13برقم ايداع 6271
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /حذف نشاط الستيراد ليصبح النشاط توريد
وتوزيع وصيانة كافة الجهزة الكهربئية واللكترونية المكتتبية وماكينات التصوير الضوئى ومايخصها من
مستلزمات واحبار وقطع غيار توريدات عمومية فى كافة المجالت بالجهزة الكهربائية واللكترونية ومستلزمات
وتجهيزات المكاتب والتصدير والتوكيلت التجارية (فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات
اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت ) بعد الحصول علي التراخيص
اللزمه ( بموجب موافقه امنيه رقم  22لسنه ) 2022
 - 5اصبح اسم الشركه ابوظبى السلمى كابيتال لترويج وتغطية الكتتاب فى الوراق الماليه ADIB
 CAPITALش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  63208قيدت فى  2012-10-14برقم ايداع  5047وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض هذه الشركة ليصبح  /ترويج وتغطية الكتتاب فى
الوراق المالية والستشارات المالية عن الوراق المالية  ,بمرؤاعة احكام قانون سوق المال  ,ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الموال التى تزاول اعمال شبيهةلعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى هذه الشركات او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية0
 - 6تعديل السم التدارى ليصبح /تامر ادهم وعادل محمود وشريكهم شركة سبق قيدها برقم  76280قيدت فى
 2017-10-29برقم ايداع  9585وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت عامة
وتوريدات عمومية واستغلل والتنقيب والستكشاف عن المواد المحجرية والمنجميه واستخراجها والنقل البرى (
وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمة ) (دون توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعاية والعلن والطباعة والحبار ) (بعد الحصول على التراخيص من هيئة النقل البرى والبحرى الداخلى
والدولى)
 - 7تعديل اسم الشركه ليصبح  /شركه النتاج الحربي لنظم المعلومات شركة سبق قيدها برقم  17088قيدت
فى  1991-07-24برقم ايداع  1974وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الي
غرض الشركه  /للشركه تنفيذ العمليات الوسيطه والخدمات المباعه والمشتريات بغرض البيع للغير وتنفيذ اعمال
المقاولت ورفع الكفاءه والتوريدات العموميه
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 - 8حسام فتح الدين محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  81695قيدت فى  2018-12-24برقم ايداع
 11069وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره الكاوتش
والبطاريات والزيوت واصلح اطارات السيارات وظبط الزوايا وتغيير زيوت
 - 9تعديل اسم الشركة لتصبح  /ايهاب محمد ابراهيم الشربيني وشريكه شركة سبق قيدها برقم  69175قيدت
فى  2016-01-03برقم ايداع  1931وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط
الستيراد والتصدير
 - 10تعدل السم التجارى ليصبح بدر الدين عبد القادر وشركاه مع بقاء السمه التجاريه كما هى ستارز كول
للتكييف شركة سبق قيدها برقم  74132قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع  3619وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /مكافحة الحرائق
 - 11تعديل السم التجارى الى محمد احمد عبدالعزيز عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  50848قيدت
فى  2005-06-01برقم ايداع  3005وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط 1 /
تصنيع الزجاج والمنتجات الزجاجيه  2تصنيع الزجاج المسطح من خاماته الوليه  3تشكيل الزجاج المسطح
لنتاج زجاج سيكوريت وادوات مائده  4تصنيع الزجاج المسطح متعدد الطبقات  5تقطيع وشطف وحفر
وصنفره الزجاج والمرايات بأنواعهم  /وحذف نشاط توريد العماله
 - 12شادى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  63463قيدت فى  2012-12-26برقم ايداع  6291وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /الستيراد والتصدير فقط (فيما عدا الفقره
 36من المجموعه  6والمجموعه ) 19

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

Page 52 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 13دمج بنكى التنميه والئتمان الزراعى للوجهين البحرى والقبلى فى البنك الزراعى المصرى طبقا للقانون 84
 2016وتوؤل اليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتها كفروع له شركة سبق قيدها برقم  9499قيدت فى
 1987-12-06برقم ايداع  3109وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح أول :المادة  3من
غرض البنك توفير التمويل اللزم لمختلف أنواع
النظام الساسي للبنك- :
أنشطةالتنميةالزراعيةوالريفيةومستلزمات النتاج  ,ويمارس البنك جميع العمال المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه
وبتحقيق أهدافه وله فى سبيل ذلك على الخص القيام بالعمال التية :أ  -قبول الودائع والمدخرات وفتح
الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللزم من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلت
الئتمانية مختلفة الجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها .ب -توفير التمويل اللزم والتسهيلت
الئتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية .جـ – إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التى من شأنها
المساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو خدمة القتصاد القومي أو المشاركة فيها .د -تعظيم ثقافة
الدخار .ه – استثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .و -
تحصيل ودفع الوامر وأذون الصرف وغيرها من الوراق ذات القيمة  .ز – الحصول على كافة أنواع التمويل
ومنها إصدار السندات .ح -إصدار الكمبيالت والشيكات والسندات الذنية سواء كانت تدفع فى مصر أو فى
الخارج فيما عدا الذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب وكذلك خصم وتداول الكمبيالت والشيكات والسندات
الذنية من أي نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج .ط – شراء وبيع الوراق المالية بسوق الوراق المالية
لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة العمال المتعلقة بالوراق المالية.
ى –استثمار الموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى انشاء شركات الستثمار والموال  .ك  -مباشرة
أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملئه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة والسلع .ل
– اعمال الخزائن .م – القيام بوظائف أمناء الستثمار نيابة عن الغير .ن  -إصدار بطاقات الئتمان والخصم
بجميع أنواعها .س – مباشرة نشاط صناديق الستثمار والتمويل العقارى .ع – مباشرة أعمال الصرف
الجنبي .ف – إصدار خطابات الضمان .ص – القيام بمزاولة العمل المصرفى وفقا لحكام الشريعة السلمية
فى وحدات البنك للمعاملت السلمية .ق – مباشرة العمليات الخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه
العموم مباشرة جميع العمال المصرفية لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك كل
ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك .ويجوز ان يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأي
وجه من الوجوه مع البنوك أوالشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمال شبيهة أعماله أو التى تعاونه على
تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه .وتكون مباشرة
البنك لغراضه الواردة فى هذه المادة طبقا لحكام القوانين واللوائح ذات الصلة بنوع النشاط أو العمليات التى
يباشرها البنك وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى المصرى.
 - 14ايهاب فريد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  71529قيدت فى  2016-09-19برقم ايداع  7411وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التوريدات العموميه ليصبح النشاط  :المقاولت
وتشطيبات وتوريد مواد البناء وتشطيباتها (فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن والطباعه والحبار والنترنت )
 - 15جوزيف حنا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  77005قيدت فى  2017-12-20برقم ايداع 11627
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجارة وتصنيع الرخام والدوات
المنزلية الكهربائية والستيراد والتصدير (فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة ) 6
 - 16طارق محمد محمد المنزلوي وشركائه شركة سبق قيدها برقم  88482قيدت فى  2021-12-19برقم
ايداع  10107وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه  /سوبر ماكت
والتوريدات العامه ( فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والنترنت )
 - 17تعديل السم التجاري ليصبح  /شريف علي حسين محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  68271قيدت
فى  2015-12-30برقم ايداع  6629وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /
مركز لصيانه السيارات
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 - 18احمد رجب محمد جوهري وشريكه شركة سبق قيدها برقم  75487قيدت فى  2017-08-23برقم ايداع
 7469وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة الى النشاط  /توريد المعدات واللت وقطع
غيارها
 - 19شركه اوسكار للتوزيع ودور العرض شركة سبق قيدها برقم  22200قيدت فى  1993-12-23برقم
ايداع  4624وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  – 1 /انتاج
و توزيع العمال المسرحية و التليفزيونية و الذاعية و السينمائية و الفيديو و المسلسلت التليفزيونية و الذاعية و
كافة العمال الفنية و استغلل دور العرض المسرحى و السينمائى و كل ما يتصل بها  2 .ـ استيراد اللت و
الدوات و المعدات و الشرطه الخام اللزمه لتحقيق غرض الشركة  3 .ـ إقامة و تشغيل و إدارة المطاعم و
الكافيتريات السياحية و الغير سياحية الثابته و المحال التجارية  .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات
السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها و يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات و الشركاتت التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية .
 - 20تعديل السم التجاري ليصبح  /رامي جميل شكري وشركاه شركة سبق قيدها برقم  73562قيدت فى
 2017-03-08برقم ايداع  2006وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح
 /تجاره وتوزيع الدويه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه ومستحضرات ومستلزامات
التجميل والمطهرات الطبيه والخامات الدوائيه والمنظفات واضافات العلف والكيماويات الطبيه وغير الطبيه
والمحاليل الطبيه ومواد التعقيم المعمليه والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائيه والجهزه الطبيه
والعشاب والنباتات الطبيه وتصنيع كل ماسبق لدي الغير وتسويق المنتجات والتوريدات العموميه للجهات
الخاضعه للخصم من المنبع
 - 21ابراهيم حنفي محمد محمود حموده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70657قيدت فى 2016-06-22
برقم ايداع  5265وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع وشراء
الماس و المشغولت الذهبيه
 - 22ابراهيم كمال وشريكة شركة سبق قيدها برقم  49604قيدت فى  2004-12-15برقم ايداع 6421
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /التصدير والتوكيلت التجاريه
والتوريدات العموميه (فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه
والحبار والنترنت )
 - 23تعديل اسم الشركه ليصبح  /هاني محمد كامل محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66911قيدت فى
 2015-09-07برقم ايداع  3632وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركه  /المقاولت العامه والداره والشراف علي تنفيذ المشروعات بكافه انواعها وتجاره المعدات ومواد البناء
وتأجير السيارات والوناش والخدمات اللوجستيه والتوريدات العموميه والمقاولت الخاصه بالعمال التكميليه
والخصصيه والعمال الكهروميكانيكيه واعمال التيار الخفيف وكذلك الستيراد والتصدير
 - 24شركه جودى انترناشيونال يوسف داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11330قيدت فى
 1988-09-28برقم ايداع  2229وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركه - /مقاولت متكاملة تسليم مفتاح بما في ذلك أعمال الساسات والبناء والخرسانة والبياض والمحارة
والصحي والميكانيكا والكهرباء والمرافق وتكييف الهواء والتهوية وخدمات الصيانة والتركيبات الصناعية وأعمال
العزل الحراري والصناعي واستيراد الجهزة والمعدات والخامات اللزمة لما سبق والتوكيلت والخدمات الهندسية
في كل ذلك  .إقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية والثاث  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 25هاني عبد الحميد سيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  86613قيدت فى  2021-03-16برقم ايداع
 2152وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /المقاولت العامه
 - 26تعديل اسم الشركه ليصبح شركة الهلى للتنميه العقاريه -صبور ش0م0م شركة سبق قيدها برقم 24102
قيدت فى  1994-10-20برقم ايداع  4025وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل
غرض الشركه  :القيام بجميع العمال المتعلقة بمشروعات التعمير والتنمية العقارية والسكان والسياحة
والستثمار وفقا للمجالت الواردة بالقانون ولها علي الخص ان تقوم بالعمال التية  - -:شراء وتملك الراضي
فيما عدا الراضي الصحراوية وتقسيمها وبيعها وتعميرها وتشييد المباني ومدها بالمرافق اللزمة لها  -بناء
الوحدات السكنية بمستوياتها وانواعها المختلفة وكذا مباني الخدمات العامة من اسواق وجراجات وخدمات تعليمية
واداراتها وتشغيلها  - .العمل في مجال التنمبة والتعمير السياحي من تملك وانشاء المنشات السياحية من فنادق
واجنحة فندقية وقري سياحية وموتيلت ومنتجعات  - .تمليك وتأجير وادارة وصيانة المباني التي تقيمها الشركة
او تقيمها للغير  - .القيام باعمال الوكالة التجارية والعمال الصناعية والزراعية والعقارية المتعلقة بغرض
الشركة واستصلح الراضي  - .تقديم الستشارات الفنية والهندسية ودراسات الجدوي القتصادية وتقييم
الصول والشراف الفني والداري للمشروعات المختلفة  -انشاء واعداد مراكز ومعاهد التدريب اللزمة للنشاط
العقاري والسياحي والفندقي  - .مزاولة نشاط البيع التاجيري  - .القيام بكافة اعمال التوريدات والمقاولت العامة
وشراء وبيع وتاجير كافة انواع ومهمات ومعدات ومواد البناء  -إنشاء الندية الخاصة وإدارة الملعب الرياضية
أو الصالت المغطاة أومجمعات السباحة وإنشاء الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية وإنشاء الكاديميات (
الكاديميات الرياضية أو أكاديميات التأهيل الرياضى العسكرى) والتسويق الرياضى وإدارة و تشغيل الندية
الرياضية وإدارة وتشغيل اللعاب الرياضية  - .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر
اوالخارج  -كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية.
 - 27اصبح السم التجارى ماهر محمد عبده و شركاه شركة سبق قيدها برقم  11924قيدت فى
 1989-01-09برقم ايداع  80وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة
وبيع الزهور
 - 28مسعد محمد عبد النبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  30868قيدت فى  1997-06-14برقم ايداع
 2946وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة تجارة ملبس جاهزة (دون
الزى العسكرى ومستلزماته)
 - 29تعديل السم التجاري ليصبح  /عكاشه احمد محمد محمد عبد اللطيف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم
 43830قيدت فى  2002-05-20برقم ايداع  2172وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل غرض الشركه  /مقاولت معماريه ومقاولت متكامله وطرق
 - 30تعديل السم التجارى للشركة ليصبح ابو بكر محمود حازم وشركاه شركة سبق قيدها برقم 75687
قيدت فى  2017-09-17برقم ايداع  8072وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه
نشاط  /اقامه واداره وتملك وتشغيل المطاعم السياحيه وعرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الحاسب اللي
واقامه الحفلت (فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت ) بعد الحصول علي النراخيص اللزمه (
بموجب موافقه امنيه رقم  386لسنه ) 2021
 - 31كامل محمد سعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  62965قيدت فى  2012-07-22برقم ايداع 3811
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه  /توريدات عموميه وخدمات شركات
وخدمات نظافه (دون توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته )
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 - 32نادر احمد محمود احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  87546قيدت فى  2021-08-15برقم ايداع
 6315وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافه غرض الشركه  /نشاط التصوير
الفوتوغرافي وطباعه الهدايا الشخصيه والتذكاريه والمجات والتيشيرتات الي النشاط الصلي (فيما عدا الملبس
العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وتوريد العماله والمن والحراسه
والكاميرات اللسلكيه ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (بموجب موافقه امنيه رقم  426لسنه ) 2021

الكيان القانونى
 - 1محمد سيد عبدالرحمن و شريكة شركة سبق قيدها برقم  85124قيدت فى  2020-08-17برقم ايداع
 3842وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 2تعديل السم التجاري ليصبح  /ماجد ماهر كامل وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هي شركة كومبيليت
بيزنس سليوشن (س بى اس) شركة سبق قيدها برقم  60630قيدت فى  2010-12-13برقم ايداع 6271
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3ايهاب فريد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  71529قيدت فى  2016-09-19برقم ايداع  7411وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 4تعديل السم التجارى الى عمرو حسن محمود المكاوى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  21134قيدت فى
 1993-07-08برقم ايداع  2341وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  59329 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-11-25برقم ايداع  5555الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /صندوق استثمار الفا
للستثمار العقاري  -امواج
 - 2فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  46606 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2003-08-27برقم ايداع  4208الى تعديل السم التجارى ليصبح وائل عجاج وشريكته
 - 3فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  60630 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-12-13برقم ايداع  6271الى تعديل السم التجاري ليصبح  /ماجد ماهر كامل
وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هي شركة كومبيليت بيزنس سليوشن (س بى اس)
 - 4فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  76280 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-10-29برقم ايداع  9585الى تعديل السم التدارى ليصبح /تامر ادهم وعادل محمود
وشريكهم
 - 5فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17088 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1991-07-24برقم ايداع  1974الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /شركه النتاج الحربي لنظم
المعلومات
 - 6فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  69175 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-03برقم ايداع  1931الى تعديل اسم الشركة لتصبح  /ايهاب محمد ابراهيم
الشربيني وشريكه
 - 7فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  53993 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-06-27برقم ايداع  4133الى تعديل السم التجاري ليصبح  /مريم احمد الجاعوني
وشريكيها
 - 8فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  68271 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-30برقم ايداع  6629الى تعديل السم التجاري ليصبح  /شريف علي حسين
محمود وشريكه
 - 9فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  80116 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-08-27برقم ايداع  7216الى تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /اسامه ابواليزيد
محمد الخواجه وشركاه
 - 10فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  52778 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-02-15برقم ايداع  830الى اصبحت  /اميره نبيل معوض وشريكتها
 - 11فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  73562 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-03-08برقم ايداع  2006الى تعديل السم التجاري ليصبح  /رامي جميل شكري
وشركاه
 - 12فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  86390 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-11برقم ايداع  2962الى تعديل اسم الشركه الي  /شركه زيوتي اسماعيل ابراهيم
اسماعيل وشريكه
 - 13فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  71335 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-08-29برقم ايداع  6984الى تعديل السم التجاري ليصبح  /عزت عبد البصير
منصور وشركاه
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 - 14فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  64116 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-09-02برقم ايداع  3724الى تعديل السم التجارى ليصبح  /شركة عاطف فتحى
نجيب وشركاه
 - 15فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  66911 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-09-07برقم ايداع  3632الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /هاني محمد كامل محمد
وشريكه
 - 16فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  86424 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-14برقم ايداع  3084الى تعديل اسم الشركة  /أسامة محمد عبد القوى زعتر
وشريكيه
 - 17فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  62678 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-05-14برقم ايداع  2573الى تعديل السم التجاري  /حجامي موسي حسن حسين
وشريكه
 - 18فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21134 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1993-07-08برقم ايداع  2341الى تعديل السم التجارى الى عمرو حسن محمود المكاوى
وشريكيه
 - 19فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  43830 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-05-20برقم ايداع  2172الى تعديل السم التجاري ليصبح  /عكاشه احمد محمد محمد
عبد اللطيف وشريكيه
 - 20فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  50978 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2005-06-20برقم ايداع  3365الى تعديل السم التجاري  /اشرف سيد سيد احمد ومحمد
علي عبد السميع حسان وشركائهم
 - 21فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  89668 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  6066الى شركه مصطفى احمد حميده وشركاه
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الشخاص
 - 1على احمد رافت رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4967وتم ايداعه بتاريخ  1986-03-15برقم
ايداع  659تم التأشير فى تاريخ  1986-03-15بــ  :خروج السيد  /على احمد رافت رئيس مجلس ادارة نظرا
لوفاته
 - 2احمد على احمد رافت رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4967وتم ايداعه بتاريخ 1986-03-15
برقم ايداع  659تم التأشير فى تاريخ  1986-03-15بــ  :الموافقه بالجماع علي تعديل صفه السيد  /احمد
على احمد رافت  -رئيس مجلس ادارة وله نفس صلحيات السيد رئيس مجلس الداره السابق الوارده بالسجل
التجاري
 - 3ديفيد يوسف داود يوسف مدير عام المقيد برقم قيد  11330وتم ايداعه بتاريخ  1988-09-28برقم
ايداع  2229تم التأشير فى تاريخ  1988-09-28بــ - :يمثل المديرون منفردين الشركة في علقتها مع الغير
ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة
وعلى الخص تعيين وقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة ولهم حق توقيع وصرف جميع الشيكات من كافة
البنوك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم
شراء جميع المواد والمهمات والبضائع .كما أنه يمثل المديرون منفردين الشركة في علقتها مع البنوك ولهم حق
التوقيع علي المديونية والستدانة من البنوك وحق رهن أملك الشركة الثابتة والمنقولة والتوقيع علي عقود الرهن
ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل ولهم منفردين حق بيع بعض أصول الشركة بما في ذلك السيارات
وحق التوقيع منفردين علي عقود الشراكة مع الشركات الخري و عقود البيع أمام الشهر العقاري وإدارات
المرور والتنازل علي كافة التراخيص الصادرة باسم الشركة أمام الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية علي أن يكون التوقيع مشفوعا بالصفة التي يتعاملون بها ولهم منفردين توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض اختصاصتهم .
 - 4على عبداللطيف محمد الشربانى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17586وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-14برقم ايداع  3039تم التأشير فى تاريخ  1991-10-14بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع :
يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من
مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عده مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع
عن الشركة منفردين أو مجتمعين .ولرئيس مجلس الدارة منفردا 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 حسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على كافة العقود
البتدائية و النهائية واقرارات والتعامل فى العقارات امام الشهر العقارى والتوثيق وله الحق فى تفويض او توكيل
السادة المحامين فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منـها أو عليها أمام جميع المحاكم في القرار و
النكار و البراء والصلح وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود التأسيس
والتعديل المختلفة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
 - 5باسم على عبد اللطيف محمد الشربانى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17586وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-14برقم ايداع  3039تم التأشير فى تاريخ  1991-10-14بــ  :منتدب
 - 6حسن عبد اللطيف محمد عبد العال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17586وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-14برقم ايداع  3039تم التأشير فى تاريخ  1991-10-14بــ :
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 - 7محمد عبدالبديع محمد عزام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19476وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-16برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  1992-09-16بــ  :قبول الستقاله المقدمه من
الستاذ  /محمد عبدالبديع محمد عزام  -المدير العام والعضو المنتدب  -والغاء كافه السلطات والصلحيات السابق
منحها له بموجب قرار مجلس الداره رقم  2019 /4بتاريخ 2019 / 8 /22
 - 8شحاته عبدالشافى حسب احمد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  19476وتم ايداعه
بتاريخ  1992-09-16برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  1992-09-16بــ :
 - 33سويلم احمد شافعى سويلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  40507وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-05برقم ايداع  5790تم التأشير فى تاريخ  2000-11-05بــ  :تم تعيين السيد  /سويلم احمد
شافعى عضو مجلس ادارة بدل من السيد  /عمرو حسن عبد الفتاح عليوه
 - 34حسن محمد على شاهين شريك متضامن المقيد برقم قيد  41027وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-03برقم ايداع  527تم التأشير فى تاريخ  2001-02-03بــ  :خروج الشريك السيد  /حسن محمد
على شاهين للوفاه وخروج الورثه
 - 35احمد اسامه حسن محمد شاهين شريك متضامن المقيد برقم قيد  41027وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-03برقم ايداع  527تم التأشير فى تاريخ  2001-02-03بــ  :تعديل الداره والتوقيع  :اتفق
الشركاء جميعا علي تعديل الداره والتوقيع عن الشركه ليصبح بين الشركاء الثلثه القائمه فيما بينهم الشركه وهم
السيد  /اسامه حسن محمد شاهين  -والسيد  /احمد اسامه حسن محمد شاهين  -والسيد  /حسن اسامه محمد شاهين (
مجتمعين او منفردين )
 - 9ساميه محمد ابراهيم حيده عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  19476وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-16برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  1992-09-16بــ -2 :تكليف الستاذ  /جمال عبد
العواض عطيه للقيام باعمال المدير العام لتسييراعمال الشركه  ---وافقت الجمعيه العامه بالجماع علي تعيين كل
من  -1 :رئيس مجلس الداره سيتم تسميته حين ورود ترشيح وزير التجاره والصناعه -2 -السيد الستاذ  /شحاته
عبد الشافي حسب احمد عضو من ذوي الخبره بمجلس اداره الشركه  -3 -السيد الستاذه  /ساميه محمد ابراهيم
حيده عضو من ذوي الخبره بمجلس اداره الشركه -4 -احد المديرين العاملين بالشركه -5 -خمس اعضاء لتمثيل
البنك المصري لتنميه الصادرات وهم الساده (الستاذ  /السيد محمد ابو القمصان  .والستاذ حامد حسنونه حسن
حسيب  /والستاذ  /محمد فتوح امام  /الستاذ  /محمد محمد ابو السعود  /الستاذ  /اسماعيل فريد امين ) -6
عضوان لتمثيل بنك الستثمار القومي وهما الساده ( :ايهاب جميل عزيز  /الستاذ  /احمد عبد الجواد ابراهيم )
وذلك لفتره عضويه تبدا من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعيه العموميه الماثله وتنتهي بتاريخ اعتماد المركز المالي
للشركه عن العام المالي المنتهي  2022 / 12 / 31مع عدم اخلل حق الشخص المعنوي في تغيير ممثله في اي
وقت
 - 10محمد محمد ابوالسعود رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  19476وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-16برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  1992-09-16بــ  :تعيين السيد الستاذ  /محمد محمد
ابوالسعود قائم باعمال رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لحين تعيين رئيسا لمجلس اداره الشركه وبذات
الصلحيات الماليه والداريه السابق منحها لرئيس مجلس الداره
 - 11محمد السيد محمد السيد المليجى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  20759وتم
ايداعه بتاريخ  1993-04-28برقم ايداع  1500تم التأشير فى تاريخ  1993-04-28بــ  :تعيين السيد
المهندس  /محمد السيد محمد السيد المليجى  .رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
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 - 12وائل حسن محمد عبد ا مدير عام المقيد برقم قيد  22200وتم ايداعه بتاريخ 1993-12-23
برقم ايداع  4624تم التأشير فى تاريخ  1993-12-23بــ  :تعديل اختصاصات المديران لتصبح كما يلي /
يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها و التوقيع
عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية والوزارات و هيئاتها و إجراء كافة العقود والمعاملت
الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و القتراض بطريق فتح العتمادات
 ,و كذا شراء و بيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت و جميع أنواع الصـول الثابتة و المنقولة و
المتداولة و المعنوية المملوكة للشركة و تشمل الراضى و المبانى و اللت و المعدات بشتى أنواعها والسيارات
والمحلت التجارية والعقارات وغيرها من أصول الشركة الغير مذكورة في هذه المادة و كذا لهما منفردان شراء و
بيع حقوق الملكية الفكرية و تسجيل العلمات التجارية وتعديلها وشرائها وبيعها و التنازل عنها و التوقيع على
جميع الوراق والمستندات والطلبات والعقود المتعلقة بذلك و لهما ـ منفردان ـ الحق فى التوقيع على عقود البيع
البتدائية والنهائية امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق و التوقيع على عقود القروض من البنوك عن طريق
العتمادات البتدائية منها والنهائية امام مأموريات الشهر العقارى و التوثيق  ,و لهما منفردان الحق فى القتراض
من البنوك عن غير طريق فتح العتمادات باسم الشركة و التوقيع على العقود الخاصة بتلك القروض وكذلك
التعامل مع البنوك في جميع العمليات المصرفية و منهـا فتـح الحسابات و إغلقها و إيداع واستلم المبالغ النقدية و
الشيكات و الكمبيالت و غيرها  ,أما الرهون والشتراك فى المؤسسات الخرى المماثلة لنفس النشاط فل يجوز
اجراؤها ال بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلثة ارباع راس المال و ل يكون التصرف ملزما
للشركة ال اذا وقعه احد المديرين او غيرهم من العاملين مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها و لهما منفردان حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 13محمد رمزى رشدى اسماعيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24094وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-18برقم ايداع  4010تم التأشير فى تاريخ  1994-10-18بــ  :تعيين السيد  /محمد رمزى
رشدى اسماعيل رئيس مجلس اداره شركه ارتوك اوتو للسيارات
 - 14أميرة كمال عبد المعطى مرعى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24094وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-18برقم ايداع  4010تم التأشير فى تاريخ  1994-10-18بــ :
 - 15طارق عمرو جميل الطوبجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24094وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-18برقم ايداع  4010تم التأشير فى تاريخ  1994-10-18بــ :
 - 16ياسر عبد الودود محمد ايوب ايوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24094وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-18برقم ايداع  4010تم التأشير فى تاريخ  1994-10-18بــ :
 - 17مها زياد عبدالمجيد قطامش مدير المقيد برقم قيد  24177وتم ايداعه بتاريخ  1994-10-27برقم
ايداع  4181تم التأشير فى تاريخ  1994-10-27بــ  :استقاله السيده  /مها زياد عبدالمجيد قطامش
 - 18ريم رضا محمود ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  24177وتم ايداعه بتاريخ  1994-10-27برقم
ايداع  4181تم التأشير فى تاريخ  1994-10-27بــ  :استقاله السيده  /ريم رضا محمود ابراهيم
 - 19محمد عبد الراضى محمد حسانين مدير المقيد برقم قيد  24177وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-27برقم ايداع  4181تم التأشير فى تاريخ  1994-10-27بــ  :استقاله السيد  /محمد عبد
الراضى محمد حسانين
 - 20محمد احمد محمود محمد عثمان عضو منتدب المقيد برقم قيد  10778وتم ايداعه بتاريخ
 1988-06-19برقم ايداع  1415تم التأشير فى تاريخ  1995-02-11بــ  :تعيين السيد  /محمد احمد محمود
محمد عثمان عضو منتدب للشئون المالية والدارية وله حق التوقيع على البنوك  0توقيع ثان ممثل عن شركة
سمو للستشارات بدل من السيد  /احمد مجاهد زكى
 - 21ابراهيم فتحى يوسف زهران رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  22505وتم ايداعه
بتاريخ  1994-02-06برقم ايداع  530تم التأشير فى تاريخ  1996-10-10بــ  :تم اعاره السيد المهندس
 /ابراهيم فتحى يوسف زهران للعمل بشركه الواحه للبترول وتكليفه باعمال وظيفه رئيس مجلس الداره والعضو
المنتدب لشركه (الواحه للبترول )
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 - 22خالد حامد عبدالباقى حمزة رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19088وتم ايداعه بتاريخ
 1992-07-07برقم ايداع  2249تم التأشير فى تاريخ  1996-12-23بــ  :تجديد عضويه الساده اعضاء
مجلس الداره مع احتفاظ رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والسيد المهندس نأئب رئيس مجلس الداره
والعضو المنتدب بكافه الختصاصات والصلحيات الثابته لهما بالسجل التجاري وذلك بموجب محضر اجتماع
الجمعيه العموميه العاديه المنعقد يوم الثلثاء الموافق 2022 / 4 / 26
 - 23بداري ثابت محمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31112وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-12برقم ايداع  3509تم التأشير فى تاريخ  1997-07-12بــ  :غير تنفيذي  -مستقل
 - 24لمي مسعود عبدا مسعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31112وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-12برقم ايداع  3509تم التأشير فى تاريخ  1997-07-12بــ  :غير تنفيذي
 - 25مسعود عبدا مسعود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31112وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-12برقم ايداع  3509تم التأشير فى تاريخ  1997-07-12بــ  :غير تنفيذي
 - 26هانى محمد محمود احمد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31112وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-12برقم ايداع  3509تم التأشير فى تاريخ  1997-07-12بــ  :تنفيذي
 - 27هادي محمد محمود احمد حنفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31112وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-12برقم ايداع  3509تم التأشير فى تاريخ  1997-07-12بــ  :منتدب -تنفيذي  -----الموافقه
علي اختصاصات السيد  /رئيس مجلس والسيد  /عضو مجلس الداره المنتدب كالتالي :يملك حق التوقيع عن
الشركه كل من رئيس مجلس الداره وعضو مجلس الداره المنتدب (مجتمعين او منفرين) حق التوقيع علي
معاملت الشركه وتعهداتها ولهم حق التوقيع نيابه عن الشركه امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والجهات
القضائيه وخاصه الهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه ومصلحه الشهر العقاري ومكاتبها ومأموريتها
وفي الحضور امام مصلحه الضرائب ومأموريتها ولجان الطعن والتصالح والسجل التجاري والغرفه التجاريه
وهيئه التأإمينات الجتماعيه ومكاتب العمل ووزاره القوي العامله كل ذلك باسم الشركه والتعامل مع جميع البنوك
والمصارف المصريه والجنبيه باسم الشركه من فتح الحسابات واليداع والسحب واصدار الشيكات وكذلك صرف
الشيكات والمبالغ النقديه التي تصدر باسم الشركه وغلق الحسابات البنكيه  ,ولهما الحق في تفويض او توكيل الغير
في كل او بعض ما ذكر
 - 28حسان على محمد على مدير و شريك المقيد برقم قيد  30868وتم ايداعه بتاريخ 1997-06-14
برقم ايداع  2946تم التأشير فى تاريخ  1998-12-17بــ  :تخارج الشريك  /حسان على محمد على
 - 29مسعد محمد عبد النبى الدرينى مدير و شريك المقيد برقم قيد  30868وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-14برقم ايداع  2946تم التأشير فى تاريخ  1998-12-17بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع /
اصبح حق الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين الثلثة ( )1الشريك  /مسعد محمد عبد النبى الدريني ( )2الشريك
 /عرفة محمد مصطفى احمد ( )3الشريك  /اشرف صبحى محمود سلمة مجتمعين او منفردين
 - 30حسن عبد اللطيف محمد عبد العال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17586وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-14برقم ايداع  3039تم التأشير فى تاريخ  1999-07-07بــ :
 - 31باسم على عبد اللطيف محمد الشربانى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17586وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-14برقم ايداع  3039تم التأشير فى تاريخ  1999-07-07بــ  :منتدب
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 - 32على عبداللطيف محمد الشربانى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17586وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-14برقم ايداع  3039تم التأشير فى تاريخ  1999-07-07بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع :
يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من
مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عده مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع
عن الشركة منفردين أو مجتمعين .ولرئيس مجلس الدارة منفردا 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 حسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على كافة العقود
البتدائية و النهائية واقرارات والتعامل فى العقارات امام الشهر العقارى والتوثيق وله الحق فى تفويض او توكيل
السادة المحامين فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منـها أو عليها أمام جميع المحاكم في القرار و
النكار و البراء والصلح وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود التأسيس
والتعديل المختلفة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
 - 36حسن اسامه حسن محمد شاهين شريك متضامن المقيد برقم قيد  41027وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-03برقم ايداع  527تم التأشير فى تاريخ  2001-02-03بــ :
 - 37محمد اشرف حسن محمد شاهين شريك متضامن المقيد برقم قيد  41027وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-03برقم ايداع  527تم التأشير فى تاريخ  2001-02-03بــ  :خروج الشريك السيد  /محمد
اشرف حسن محمد شاهين واسستلمه كافه حقوقه ومستحقاته
 - 38طاهر حسن محمد شاهين مدير و شريك المقيد برقم قيد  41027وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-03برقم ايداع  527تم التأشير فى تاريخ  2001-02-03بــ  :خروج الشريك السيد  /طاهر
حسن محمد شاهين وخروج الورثه
 - 39اسامة حسن محمد شاهين شريك متضامن المقيد برقم قيد  41027وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-03برقم ايداع  527تم التأشير فى تاريخ  2001-02-03بــ :
 - 40مرفت ممتاز عبدالحافظ ابراهيم عمرو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12404وتم ايداعه بتاريخ
 1989-03-29برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  2001-12-12بــ :
 - 41حاتم علي عبدالحليم خضير نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  12404وتم
ايداعه بتاريخ  1989-03-29برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  2001-12-12بــ :
 - 42هشام مصطفى امين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12404وتم ايداعه بتاريخ
 1989-03-29برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  2001-12-12بــ  :قبول استقاله
 - 43محمد على عبدالحليم خضير رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  12404وتم ايداعه
بتاريخ  1989-03-29برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  2001-12-12بــ :
 - 44على عبدالحليم محمد خضير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12404وتم ايداعه بتاريخ
 1989-03-29برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  2001-12-12بــ  :قبول استقاله
 - 45منير سليمان نعمه ا شريك متضامن المقيد برقم قيد  43866وتم ايداعه بتاريخ 2002-05-28
برقم ايداع  2277تم التأشير فى تاريخ  2003-02-19بــ  :تعديل حق الداره التوقيع  :حق الداره والتوقيع
امام كافه الجهات الرسميه وغير الرسميه والبنوك علي النحو التالي  :اداره الشركه والتوقيع عنها امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات والفراد موكوله للسيد الدكتور  /منير
سليمان نعمه ا  -وكذلك السيد الستاذ  /منير اكرام كمال نخله ولهما حق التصرف في جميع اصول الشركه
الثابته والمنقوله واعطاء المخالصات والتوقيع بذلك امام المصالح الشهر العقاري كما لهما حق القتراض من
البنوك ويجوز لهما ان يوكل الغير في كل او بعض مما ذكر (منفردين او مجتمعين ) واما بشأن السيده  /ليلي
سليمان نعمه ا تكون لها حقوق الداره والتوقيع امام البنوك وكافه الجهات الحكوميه الرسميه وغير الرسميه ولها
الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر (منفرده )
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 - 46منير سليمان نعمه ا شريك متضامن المقيد برقم قيد  43866وتم ايداعه بتاريخ 2002-05-28
برقم ايداع  2277تم التأشير فى تاريخ  2003-02-19بــ  :تعديل حق الداره التوقيع  :حق الداره والتوقيع
امام كافه الجهات الرسميه وغير الرسميه والبنوك علي النحو التالي  :اداره الشركه والتوقيع عنها امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والبنوك الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات والفراد موكوله للسيد الدكتور  /منير
سليمان نعمه ا  -وكذلك السيد الستاذ  /منير اكرام كمال نخله ولهما حق التصرف في جميع اصول الشركه
الثابته والمنقوله واعطاء المخالصات والتوقيع بذلك امام المصالح الشهر العقاري كما لهما حق القتراض من
البنوك ويجوز لهما ان يوكل الغير في كل او بعض مما ذكر (منفردين او مجتمعين ) واما بشأن السيده  /ليلي
سليمان نعمه ا تكون لها حقوق الداره والتوقيع امام البنوك وكافه الجهات الحكوميه الرسميه وغير الرسميه ولها
الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر (منفرده )
 - 47عبد ا عثمان عزازى المسيرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46766وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-23برقم ايداع  4666تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :الغاء توقيع السيد المهندس  /عبد
ا عثمان عزازى المسيرى  .رئيس مجلس الداره علي كافه المعاملت البنكيه كتوقيع اول وعلي الشيكات
والقتراض والرهن من البنوك
 - 48اماني محمد رضا مدير المقيد برقم قيد  46766وتم ايداعه بتاريخ  2003-09-23برقم ايداع
 4666تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :اعتماد توقيع السيده المهندسه  /اماني محمد رضا  -علي كافه
المعاملت البنكيه كتوقيع اول علي الشيكات والقتراض والرهن من البنوك واي اعمال اخري يتطلبها سير
العمال والتوقيع للشركه لدي كافه البنوك
 - 49احمد عبد الهادى احمد على الصاوى مصفى المقيد برقم قيد  46767وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-23برقم ايداع  4667تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :تعيين السيد  /احمد عبد الهادى
احمد على الصاوى مصفي للشركه  -وللمصفي وفاء ما علي الشركه من ديون وسداد اللتزامات حسب الولويات
مع مراعاه امتياز حقوق العمال وبيع اصول وممتلكات الشركه منقول او عقارا والتوقيع علي عقود البيع امام
الشهر العقاري وله حق تمثيل الشركه امام القضاء وفي صلتها بالغير والتعامل مع مصلحه الضرائب ومصلحه
السجل التجاري والتأشير بهذا القرار وقرار الجمعيه العامه غير العاديه الصادر بحل وتصفيه الشركه بالسجل
التجاري والقيام بكافه الجراءات وله تفويض او توكيل غيره في كل او بعض ما ذكر
 - 50اسامه حنفي محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46768وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-23برقم ايداع  4668تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :غير تنفيذي
 - 51محسن محمود عبدالمطلب عضو منتدب المقيد برقم قيد  46768وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-23برقم ايداع  4668تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :التنفيذي
 - 52محمود احمد حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46768وتم ايداعه بتاريخ 2003-09-23
برقم ايداع  4668تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :وعضو منتدب
 - 53احمد ابراهيم عليوة شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46768وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-23برقم ايداع  4668تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :وعضو منتدب
 - 54سامى احمد فرج البسيونى عضو مجلس ادارة منتخب المقيد برقم قيد  46768وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-23برقم ايداع  4668تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :حتي انتهاء الدوره النتخابيه
الحاليه
 - 55طارق مختار متولي شرف الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46768وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-23برقم ايداع  4668تم التأشير فى تاريخ  2003-09-23بــ  :وعضو منتدب
 - 56أشرف السيد عبدالجواد على رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50401وتم ايداعه بتاريخ
 2005-04-03برقم ايداع  1825تم التأشير فى تاريخ  2005-04-03بــ  :تعيين السيد المهندس  /اشرف
السيد عبد الجواد علي  -للعمل بشركه شمال البحريه للبترول ( نوربيتكو ) للقيام باعمال وظيفه رئيس مجلس
الداره والعضو المنتدب للشركه بدل من السابقه
 - 57خميس سيد سيد صالح مدير فرع المقيد برقم قيد  43981وتم ايداعه بتاريخ  2006-06-07برقم
ايداع  3581تم التأشير فى تاريخ  2006-06-07بــ  :تعيين السيد  /خميس سيد سيد صالح  -مديرا للفرع -
بدل من السيد  /حسين عبد العزيز حسين
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 - 58كريم عادل محمود ابو النجا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  1260تم التأشير فى تاريخ  2007-03-07بــ  :الموافقه بالجماع علي قبول
استقاله السيد  /كريم عادل محمود ابو النجا  -عضو مجلس الداره وتوجيه الشكر له
 - 59احمد مصطفي كمال علي حيدر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  1260تم التأشير فى تاريخ  2007-03-07بــ  :المنتدب تنفيذي
 - 60كريم محمود يوسف سعاده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  1260تم التأشير فى تاريخ  2007-03-07بــ  :غير تنفيذي  -ممثل عن شركه
الهلي كابيتال القابضه
 - 61منى محمد محمود عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  1260تم التأشير فى تاريخ  2007-03-07بــ  :مستقل
 - 62احمد محمد محمود سالم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  1260تم التأشير فى تاريخ  2007-03-07بــ  :تنفيذي
 - 63سامح يوسف الترجمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  1260تم التأشير فى تاريخ  2007-03-07بــ  :مستقل  -تحديدالصلحيات
وسلطات أعضاء مجلس الدارة على أن تكون كالتالي - :يكون للسيد رئيس مجلس الدارة الستاذ  /احمد محمد
محمود سالم -حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكذلك له حق تمثيل الشركة والتعامل امام كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وكذلك امام الشركات وله منفردا الحق في ابرام كافة
العقود والمشارطات والتفاقات اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والعمال المرتبطة بها وكذلك عقود تأسيس
الشركات وعقود البيع والشراء واليجار للعقارات والمنقولت وأصول الشركة وله حق التوقيع على كافة العقود
والصفقات المتعلقة بمعاملت الشركة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة وكذلك امام مأموريات الشهر العقاري و مصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها وله حق التوقيع
مجتمعا مع أحد أعضاء مجلس الدارة على عقود القتراض والرهن والمتياز والضمانات وكافة عقود التسهيلت
الئتمانية وكفالة الغير بكافة أنواعها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته المذكورة .كما
حق تمثيل الشركة
يحق للسيد الستاذ  /احمد مصطفي كمال علي حيدر عضو مجلس الدارة المنتدب-1 - :
حق
والتعامل امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وامام الغير-2 .
تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكذلك امام البورصة
حق التوقيع مجتمعا مع أحد
المصرية ومأموريات الشهر العقاري ومصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها-3 .
أعضاء مجلس الدارة على عقود القتراض والرهن والمتياز والضمانات وكافة عقود التسهيلت الئتمانية وكفالة
الغير بكافة أنواعها منح حق التوقيع عن الشركة في التعامل مع البنوك والمؤسسات المصرفية بكافة أنوعها (
لثنين مجتمعين) من السادة التالي أسمائهم :السيد  /احمد محمد محمود سالم – رئيس مجلس الدارة السيد  /احمد
مصطفي كمال علي حيدر – عضو مجلس الدارة المنتدب السيدة /علياء عادل فوزي– المدير المالي - :وذلك
في حدود مبلغ  10 000 000جم (عشرة مليين جنية مصري( -توقيعين مجتمعين) .أما إذا زاد مبلغ التوقيع عن
 10 000 000جم (عشرة مليين جنية مصري) فتكون الصلحية لي ثلثة توقيعات مجتمعة من نفس السادة
المذكورين اعله
 - 64ماهيتاب معتصم محمد عرابى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  1260تم التأشير فى تاريخ  2007-03-07بــ  :غير تنفيذي  -ممثل عن شركه
الهلي كابيتال القابضه
 - 65كمال محمود عبد الباقى محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  57535وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-22برقم ايداع  386تم التأشير فى تاريخ  2008-01-22بــ  :تم تعديل صفته الى شريك موصى
 - 66صفوت محمود عبد الباقى محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  57535وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-22برقم ايداع  386تم التأشير فى تاريخ  2008-01-22بــ  :تعديل صفته من شريك موصى
الى شريك متضامن  -تعديل الدارة والتوقيع لتصبح للشريك  /صفوت محمود عبد الباقى محمد منفردا
 - 67رشا خليل على خليل ابراهيم هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  59760وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-16برقم ايداع  2414تم التأشير فى تاريخ  2010-05-16بــ  :عضو غير تنفيذي  -مستقل
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 - 68ايهاب رأفت ثابت مصفى المقيد برقم قيد  13759وتم ايداعه بتاريخ  1989-12-12برقم ايداع
 3313تم التأشير فى تاريخ  2011-05-14بــ  :تصفيه الشركه وتعيين الخبير المصفي صاحب الدور ايهاب
رأفت ثابت مصفيا لها تكون مهمته القيام بجميع العمال اللزمه للتصفيه وذلك باستلم موجودات الشركه عينا او
نقدا واستيفاء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من ديون وتحويل اصولها ومقوماتها الي اموال نقديه وبيع اصولها
بالمزاد العلني وبيان حصه كل شريك وتقسيم الصافي فيها بحسب حصته في راس المال وحقوقه الخري وفي
حاله الخلف عليه ايداع ناتج التصفيه خزينه المحكمه علي ذمه توزيعه علي مستحقيه وتقديم تقرير لكل ما يتخذه
من اجراءات ونتيجه التصفيه امام المحكمه علي ان ينفذ البيع لموجودات الشركه الماديه والمعنويه ال بعد اعتماد
المحكمه لذلك البيع وله في سبيل ذلك القيام باعمال الداره حتي تمام التصفيه
 - 69اسامه ضياء الدين احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  48740وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-28برقم ايداع  4007تم التأشير فى تاريخ  2011-09-29بــ  :تعديل صفه الشريك من موصي
الي متضامن
 - 70أحمد ضياء الدين احمد عبد المجيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  48740وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-28برقم ايداع  4007تم التأشير فى تاريخ  2011-09-29بــ  :تعديل الداره والتوقيع  :أحمد
ضياء الدين احمد (الطرف الول) والسيد اسامه ضياء الدين( الطرف الثاني ) مجتمعين او منفردين ولهم كافه
صلحيات الداره والتوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والبنوك من فتح وغلق حسابات الشركه والتوقيع علي الشيكات مجتمعين او منفردين
 - 71عبد الرحمن خالد السيد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  49604وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-15برقم ايداع  6421تم التأشير فى تاريخ  2011-10-11بــ  :خروجه من الشركه
 - 72عبدل محمد يوسف اللبان شريك متضامن المقيد برقم قيد  49604وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-15برقم ايداع  6421تم التأشير فى تاريخ  2011-10-11بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع :
يصبح اداره الشركه والتوقيع عنها للطرفين مجتمعين او منفردين ولهما في ذلك اوسع السلطات اللزمه لتحقيق
غرض الشركه وبشرط ان تكون العمال التي تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اغراضها  .وفي التعامل مع
كافه الجهات الحكوميه  .والتعامل مع البنوك سحبا وايداعا وكافه العمليات البنكيه  .اما اعمال التصرف التي تمس
الشركه من بيع وشراء او تقرير حق عيني اصلي او تبعي فل تنفذ ال بموافقه الطرفين مجتمعين
 - 73شريف محمد فتحى الكيلنى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62154وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  270تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ :
 - 74دينا عادل محمد محمد حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62154وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  270تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :مستقل  -غير تنفيذي
 - 75احمدمحمود طلبة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62154وتم ايداعه بتاريخ 2012-01-10
برقم ايداع  270تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :والعضو المنتدب
 - 76احمد مصطفى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62154وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  270تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :قبول استقاله السيد  /احمد
مصطفى محمد محمد
 - 77احمد احمد السيد عبدالحليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62154وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  270تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :مستقل وغير تنفيذي
 - 78نهاد حافظ مصطفى راغب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62154وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  270تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :قبول استقاله الستاذ  /نهاد حافظ
مصطفى راغب
 - 79ايمان عاطف عبد المنعم حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62154وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-10برقم ايداع  270تم التأشير فى تاريخ  2012-01-10بــ  :مستقل  -غير تنفيذي
 - 80كامل محمد سعد حجازى مدير و شريك المقيد برقم قيد  62965وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-22برقم ايداع  3811تم التأشير فى تاريخ  2012-07-22بــ  :تعديل الداره والتوقيع  /لي كامل
محمد سعد (طرف اول (احمد كامل محمد (طرف ثاني ) بحق الداره والتوقيع مجتمعين ومنفردين ام بشان
المعاملت التي تزيد قيمتها عن ثلثون الف جنيه وايه تصرفات قانونيه اخري من رهن او بيع عقارات الشركه او
الحصول علي قروض للشركه  .فيجب ان تصدر من جميع الشركاء
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 - 81كريم عبد اللطيف محمود عبد الحميد شريك متضامن المقيد برقم قيد  63086وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-12برقم ايداع  4475تم التأشير فى تاريخ  2012-09-12بــ  :تعديل صفه الي شريك متضامن
 - 82عماد الدين محمد على بدوى عضو منتدب المقيد برقم قيد  57937وتم ايداعه بتاريخ
 2008-05-27برقم ايداع  2596تم التأشير فى تاريخ  2012-10-31بــ  :تعديل صفه السيد  /عماد الدين
محمد على بدوى ( العضو المنتدب ) تنفيذي
 - 83محي حسن الدسوقي بدر عضو منتدب المقيد برقم قيد  57937وتم ايداعه بتاريخ 2008-05-27
برقم ايداع  2596تم التأشير فى تاريخ  2012-10-31بــ  :قبول استقاله السيد  /محي حسن الدسوقي بدر
 - 84ندى حسين طلعت الطباخ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  57937وتم ايداعه بتاريخ
 2008-05-27برقم ايداع  2596تم التأشير فى تاريخ  2012-10-31بــ  :تعيين السيده  /ندى حسين طلعت
الطباخ ( عضو مجلس اداره ) غير تنفيذي
 - 85اوليفر جان فان باريز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14920وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-12برقم ايداع  1809تم التأشير فى تاريخ  2014-01-29بــ :
 - 86توماس ستراوس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  14920وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-12برقم ايداع  1809تم التأشير فى تاريخ  2014-01-29بــ  :إعادة تشكيل مجلس الدارة
ليصبح  /توماس ستراوس  -رئيس مجلس الدارة وعضو منتدب  -ايمانويل موراند فهر  -عضو مجلس ادارة -
هاله احمد محمود الشواربى  -عضو مجلس الدارة  -اوليفر جان فان باريز  -عضو مجلس الدارة
 - 87بيامى اوفين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  14920وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-12برقم ايداع  1809تم التأشير فى تاريخ  2014-01-29بــ  :استقاله
 - 88دينا يحيي علي قدري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  61509وتم ايداعه بتاريخ
 2011-07-18برقم ايداع  3488تم التأشير فى تاريخ  2015-01-18بــ  :غير تنفيذى  -مستقل  -بدل من
السيد محمد طه سليمان البيك
 - 103مصطفي احمد حنفي محمد علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  71529وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-19برقم ايداع  7411تم التأشير فى تاريخ  2016-09-19بــ :
 - 104ايهاب فريد عبد العال السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  71529وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-19برقم ايداع  7411تم التأشير فى تاريخ  2016-09-19بــ  :تعديل الداره والتوقيع  :موكله
للطرف الول السيد  /ايهاب فريد عبد العال  .الشريك المتضامن والطرف الثاني السيد  /مصطفي احمد حنفي
محمد علي  .الشريك المتضامن المتداخل مجتمعين
 - 105محمد على ابراهيم جاب ا الشاذلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30941وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-19برقم ايداع  3094تم التأشير فى تاريخ  2016-10-10بــ  :الموافقة بالجماع على قبول
استقالة
 - 128داليا عبدا محمد الباز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ  :ممثل عن البنك الهلى المصرى
من ذوي الخبره
 - 129خالد محمود عبد العزيز محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ :
 - 130عماد جورج اسكندر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ :
 - 131تامر محمد حسن عرفان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ :
 - 132علء الدين فاروق زكي السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ  :ممثل عن البنك الهلى المصرى
 - 133عمر حسين فايق صبور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ :
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 - 134تامر صبحى مصطفى سليمان مدير فرع المقيد برقم قيد  43981وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-05برقم ايداع  7523تم التأشير فى تاريخ  2019-11-05بــ  :تعيين السيد  /تامر صبحى
مصطفى سليمان  -مديرا فرع وذلك بدل من السيد  /وليد محمد زكريا محمد الحنفى
 - 89احمد ابراهيم مختار ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  61509وتم ايداعه بتاريخ
 2011-07-18برقم ايداع  3488تم التأشير فى تاريخ  2015-01-18بــ  - :المنتدب /تجديد مجلس
الداره لمده ثلث سنوات  /الموافقة على اضافة صلحيات للسيد  /أحمد ابراهيم مختار ابراهيم  -بصفته عضو
مجلس الدارة المنتدب فى تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقارى والسجل
التجارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقبة المالية ومصلحة الشركات والغرفة
التجارية ومصلحة الضرائب ومصر للمقاصه والبورصه المصرية والعلمات التجارية والتامينات الجتماعية
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك فيما يخص تاسيس الشركات والجراءات اللزمة لذلك  ,والتوقيع أمام
الشهر العقارى فيما يخص اثبات التاريخ على عقود اليجار واستلمها  .استلم وتقديم الطلبات وتوقيع عقود
النظام الساسى وتعديلته أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنها على سبيل المثال ل الحصر
السجل التجارى والشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة
المصرية مصلحة الضرائب والغرفة التجارية  .وفتح حساب فى أى بنك فى مصر باسم الشركات تحت التأسيس
ليداع رأسمالها  ,وله الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 90محمد محمد رسلن حلمي شريك متضامن المقيد برقم قيد  66092وتم ايداعه بتاريخ
 2015-01-29برقم ايداع  537تم التأشير فى تاريخ  2015-03-11بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
اختصاصات الستاذ  /محمد محمد رسلن بصفته الشريك المتضامن فى التوقيع و الدارة عن الشركة على كافة
المعاملت الخاصة بنشاط الشركة أمام كافة الجهات المعنية والتوقيع أمام كافة البنوك فى فتح الحسابات واغلقها
والسحب واليداع والتوقيع على عقود القرض والرهن منفردا وبيع كافة أصول عقارات الشركة وكذلك بيع
السيارات المملوكة للشركة والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية وأمام الشهر العقارى المختص وأمام ادارات
المرور على مستوى جمهورية مصر العربية وله الحق فى توكيل الغيرفى كل أو بعض ما ذكر .
 - 91سوزان عدلى حلمى محمد عوض عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  1682تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :غير تنفيذي  -مستقل
 - 92خالد عبد الحميد السيد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  1682تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :غير تنفيذي  -مستقل
 - 93محمد لطفى مدنى عبد الفتاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  1682تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :غير تنفيذي وغير مستقل
 - 94مروان عادل عبد المنعم الخضرى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69047وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-25برقم ايداع  1682تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :والعضو المنتدب -
تنفيذي
 - 95عزة محمد عبد الحليم عبد العزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  1682تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :غير تنفيذي وغير مستقل
 - 96طارق سيد على صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  1682تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :تنفيذي  -غير مستقل
 - 97على منير على محمد الغنام رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69047وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  1682تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :تنفيذي
 - 98طارق محمد رمضان محمد يوسف شريك موصى المقيد برقم قيد  69666وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-05برقم ايداع  3012تم التأشير فى تاريخ  2016-04-05بــ :
 - 99سعيد ابراهيم ابراهيم عبدالعال شريك متضامن المقيد برقم قيد  69666وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-05برقم ايداع  3012تم التأشير فى تاريخ  2016-04-05بــ  :تخارج الشريك واستلمه كافه
حقوقه
 - 100هانى سيد بيومى حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  69666وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-05برقم ايداع  3012تم التأشير فى تاريخ  2016-04-05بــ :
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 - 101اسامه محمد محمد عبد الحكيم رزق مدير و شريك المقيد برقم قيد  69666وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-05برقم ايداع  3012تم التأشير فى تاريخ  2016-04-05بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع علي
معاملت الشركه كما يلي  :يكون حق اداره الشركه والتوقيع عنها لكل من المهندس  /اسامه محمد محمد عبد
الحكيم رزق المهندس  /هاني سيد بيومي حسن  -منفردين  -او من ينوب عنهم قانونا ولهم في ذلك اوسع السلطات
لتحقيق غرض الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والداريه وكافه اجهزه الدوله التنفيذيه ولهما
حق التوقيع والتعاقد في كل ما يتعلق بأمور الشركهوفتح وغلق الحسابات لدي البنوك والمصارف و السحب
واليداع والتوقيع علي كافه المعاملت البنكيه والمصرفيه وحق الرهن والقتراض من البنوك وتقرير حق عيني
اصلي او تبعي وكذلك القتراض من الصندوق الجتماعي للتنميه وكافه المسائل المتعلقه بالبيع او رهن اصل من
اصول الشركه علي ان تكون التصرفات في داخل اغراض الشركه في نطاقها ومصلحتها وتمثيل الشركه امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولهما منفردين حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافه انواعها
وانظمتها وتعديلها وعقود تحويل الشكل القانوني للشركات والندماج وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه للستثمار
والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه والغرفه التجاريه والتحاد العام للغرف الصناعيه ومصلحه الضرائب
المصريه والتوقيع امام الشهر العقاري علي عقود التاسيس والتعديل والتحويل والندماج ولكل منهما الحق في
تفويض او توكيل الغير امام الجهات الخارجيه كما له الحق في تفويض اي من الشركاء في القيام بأي اعمال من
اعمال الشركه
 - 102احمد حنفي محمد محمود مدير و شريك المقيد برقم قيد  70657وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-22برقم ايداع  5265تم التأشير فى تاريخ  2016-06-22بــ  :تعديل الداره والتوقيع لتصبح /
اداره الشركه والتوقيع عنها موكوله للشريكين المتضامنين الول والرابع مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون
العمال التي تصدر باسم الشركه وضمن اغراضها
 - 106احمد عبد الحليم رشدى محمد العروسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30941وتم ايداعه
بتاريخ  1997-06-19برقم ايداع  3094تم التأشير فى تاريخ  2016-10-10بــ  :ممثل عن الشركة
أسابير كابيتال القابضة للستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments
تنفيذى ----------منح صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة لكل من  .:السيد  /احمد عبد الحليم رشدى محمد
العروسى رئيس مجلس الدارة و السيد  /هانئ عبد القوى محمد عفيفى العضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق
التوقيع امام البنوك و تمثيل الشركة أمام القضاء واما كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع على كافة
العقود و التفاقات لمباشرة اعمال الشركة و لصالحها و كذلك التوقيع على عقود البيع والشراء و الرهن و اليجار
لكافة العقارات و المنقولت و القتراض من البنوك و التسهيلت الئتمانية باسم الشركة و لصالحها  -الرئيس
مجلس الدارة فقط امام القضاء
 - 107عبدالمحسن محمد محمد الصغير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30941وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-19برقم ايداع  3094تم التأشير فى تاريخ  2016-10-10بــ  :ممثل عن الشركة أسابير كابيتال
القابضة للستثمارات المالية  Aspire capital holding for financial investmentغير تنفيذى
 - 108هدى رمضان فهمى محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  88696وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-18برقم ايداع  4344تم التأشير فى تاريخ  2016-10-18بــ  :اضافه ببند الداره التوقيع
كالتالي  :للشريكه المتضامنه السيده  /هدى رمضان فهمى محمد  -حق التوقيع علي عقود التسهيلت البنكيه وحق
القتراض من البنوك باسم الشركه وكافه المعاملت مع البنوك منفردا  -مع الحتفاظها بكامل الصلحيات
الممنوحه لها بالعقود السابقه
 - 109ميرفت بشير عبد الشهيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  73166وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-07برقم ايداع  1044تم التأشير فى تاريخ  2017-02-07بــ :
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 - 110بيشوى عاطف ثابت ناشد مدير و شريك المقيد برقم قيد  73166وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-07برقم ايداع  1044تم التأشير فى تاريخ  2017-02-07بــ  :تعديل الداره والتوقيع  :اداره
الشركه وحق التوقيع عنها موكوله الي الشريك المتضامن الستاذ  /بيشوى عاطف ثابت ناشد منفردا وله في سبيل
ذلك كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم حق التوقيع امام البنوك وفتح الحسابات وغلقها
واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستنديه والسحب واليداع وصرف الشيكات باسم الشركه
اما التوقيع علي عقود القتراض والرهن لصول الشركه فل ينفذ ال بموافقه وتوقيع جميع الشركاء ولهم حق
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 111دينا محمد عاطف اسماعيل عباس مدير و شريك المقيد برقم قيد  73166وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-07برقم ايداع  1044تم التأشير فى تاريخ  2017-02-07بــ  :تخارج الشريك  /دينا محمد
عاطف اسماعيل عباس واستلمها كافه حقوقها
 - 112امجد محمد ابوالوفا محمد سالمان مدير فرع المقيد برقم قيد  43981وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-11برقم ايداع  319تم التأشير فى تاريخ  2018-01-11بــ  :تعيين السيد  /امجد محمد ابوالوفا
محمد سالمان  -مديرا للفرع  -بدل من السيد  /محمد احمد محمد طه
 - 135تامر صبحى مصطفى سليمان مدير فرع المقيد برقم قيد  43981وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-05برقم ايداع  7523تم التأشير فى تاريخ  2019-11-05بــ  :تعيين السيد  /تامر صبحى
مصطفى سليمان  -مديرا فرع وذلك بدل من السيد  /وليد محمد زكريا محمد الحنفى
 - 136محمود سيد حسن احمد ابوالحسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  84334وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-30برقم ايداع  8925تم التأشير فى تاريخ  2019-12-30بــ  :تعديل الداره والتوقيع  :اتفق
الشركاء علي ان يكون حق الداره والتوقيع للشريكين الول والثاني مجتمعين او منفردين ولهما الحق في التوقيع
علي البيع والشراء والسحب واليداع والقتراض والرهن من البنوك وتفويض او توكيل الغير في كل ما يخص
الشركه
- 137
ايمن ابراهيم الدسوقى عبدالرحمن امام نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ ( :الفئه أ)
 - 138منى محمد محمود عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ ( :فئه ب)
 - 139كريم شحاته محمد شحاته عضو منتدب المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ ( :الفئه أ )
 - 140علء الدين حسونه محمود سبع رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :ممثل عن شركه بي بي اي بار
تنرز للستثمار المباشر ش.م.م BPE Partners S.A.E
 - 141كريم شحاته محمد شحاته عضو منتدب المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ :
 - 142ياسمين اسماعيل على زكى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :مستقل
 - 143محمد حازم عادل محمد فتح ا بركات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :ممثل عن شركه بي بي
اي بار تنرز للستثمار المباشر ش .م .م BPE Partners S.A.E
 - 144منى محمد محمود عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :ممثله عن شركه بي بي اي بار
تنرز للستثمار المباشر ش .م .م BPE Partners S.A.E
 - 145زياد احمد بهاء الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :ممثل عن شركه ام ام جروب
للصناعه والتجاره العالمية ش  .م .م
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 - 146وائل محمد سيد ابراهيم المحجري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :مستقل
 - 147خالد جمال الدين محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :ممثل عن شركه ام ام جروب
للصناعه والتجاره العالمية ش  .م .م
- 148
ايمن ابراهيم الدسوقى عبدالرحمن امام نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ :
 - 176عصام سيد احمد التيجي شريك متضامن المقيد برقم قيد  43906وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-03برقم ايداع  2379تم التأشير فى تاريخ  2021-02-28بــ  :اضافة لحق الدارة والتوقيع ( /
للشريكين الحق فى بيع اصول الشركة سواء ثابت او منقول وذلك من ماكينات او سيارات وخلفه) .
- 113
ايمن ابراهيم الدسوقى عبدالرحمن امام رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :ممثل شركة بساطة المالية
القابضة ش.م.م  -منح صلحيات التوقيع  /أيمن ابراهيم الدسوقي عبد الرحمن إمام  -رئيس مجلس اداره ممثل عن
شركة بساطة المالية القابضة ش.م.م ,تكون صلحيات التوقيع علي النحو التالي  :الفئة (أ) السيد  /أيمن ابراهيم
الدسوقي رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة بساطة المالية القابضة ش.م.م – السيد /أحمد علء الدين علي
الجندي نائب رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة تي سي في  –1السيد /محمد محمد محسن محجوب خلف
عضو مجلس الدارة ممثل لشركة أكوير للستثمار ش.م.م – السيد /محمد مصطفى حامد مصطفى الكحكي عضو
مجلس الدارة المنتدب  -الجنسية :مصري – ويحمل بطاقة رقم قومي رقم  – 27111090100457 :الفئة (
ب) السيد  /رئيس قطاع الموارد البشرية – السيد  /رئيس قطاع المخاطر – السيد  /محمد طنطاوي سالم المدير
المالي – السيد /رئيس القطاع المالي – لى إثنين من أفراد الفئة (أ) مجتمعين الحق بدون حد أقصي أمام البنوك
وإبرام جميع المعاملت المصرفية وعقود الرهن و القتراض والتوقيع أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية
وعلي كافة عقود اليجار و الشراء للثابت و المنقول أمام جميع مكاتب الشهر العقاري و التوثيق و التأمينات
الجتماعية والجهات الدارية المعنية و التمثيل و التوقيع عن الشركة في جميع العقود التي تبرمها مع الغير ولهم
حق بيع و شراء السيارات بجميع أنواعها وتجديد تراخيصها و التعامل بشأنها امام كافة النيابات وادارات المرور
المختلفة ولهم الحق في بيع وشراء السهم المملوكة للشركة و التعامل مع شركات السمسرة و التوقيع علي اوامر
البيع و الشراء ولهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر – ولي فرد من (أ) مجتمعا مع اي فرد
من الفئة (ب) التوقيع امام البنوك و الغير بحد أقصي مليون جنية مصري ( مليون جنية مصري فقط لغير )
وابرام جميع المعاملت البنكية و المصرفية في الحدود السالفة ويستثني من ذلك مبالغ المدفوعات السيادية مثل
الضرائب و التأمينات الجتماعية و الجور و التحويلت الداخلية بين حسابات الشركة المختلفة في البنوك – لي
اثنين من افراد الفئة (ب) مجتمعين الحق في التوقيع امام جميع البنوك والمشتريات و المدفوعات بحد اقصي مائة
الف جنية مصري ( فقط مائة الف جنية مصري لغير ) – للسيد رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع اي فرد من
افراد الفئة (أ) الحق في فسخ الشركات والتخارج منها وله حق توكيل الغير و المحامين في ذلك  ,مع بقاء باقي
الصلحيات بالسجل كما هي بدون تعديل
 - 114محمد على محمد فارس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :ممثل عن شركة اكوير
للستثمار ش.م.م
 - 115هاله عادل عبد العزيز علي بسيوني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :مستقل من ذوى الخبرة  -تعيين
 - 116يوسف أحمد أيوب يوسف ايوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :ممثل لشركة تي سي في  - 1مع
التجديد لمجلس الدارة مدة ثلث سنوات
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 - 117محمد محمد محسن محمد محجوب خلف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :ممثل لشركة اكوير
للستثمار ش.م.م
 - 118محمد طلعت محمد خليفه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :مستقل
 - 119محمد مصطفى حامد مصطفى الكحكى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :المنتدب
 - 120احمد علء الدين على الجندى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :ممثل لشركه تي سي في 1
 - 121منى محمد محمود عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :ممثل شركة بساطة المالية
القابضة ش.م.م
 - 122اسكندر عادل اسكندر طعمه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80473وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  8074تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ  :مستقل
 - 123عبدا امين فريد شاكر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80761وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-17برقم ايداع  8814تم التأشير فى تاريخ  2018-10-17بــ  :استقاله
 - 124علي ابراهيم محمد صالح شريك متضامن المقيد برقم قيد  60457وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-27برقم ايداع  5480تم التأشير فى تاريخ  2019-04-08بــ  :تعديل الدارة و التوقيع لتصبح
للشريك المتضامن السيد  /على ابراهيم محمد صالح منفردا وكذلك له حق بيع الصول الثابته للشركه وكذلك حق
القتراض والرهن من البنوك بشرط ان تكون جميع التصرفات لصالح الشركه وضمن اغراضها
 - 125محمود منتصر ابراهيم السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ  :ممثل عن البنك الهلى المصرى
 - 126يحيى ابو الفتوح ابراهيم محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ  :ممثل عن البنك الهلى المصرى
 من ذوي الخبره - 127احمد حسين فايق صبور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24102وتم ايداعه
بتاريخ  1994-10-20برقم ايداع  4025تم التأشير فى تاريخ  2019-07-15بــ  :صلحيات الصرف
علي النحو التالي  :توقيع اول  -بدون حد أقصي  - :محمد حسن عيسي  -المراقب المالي  -محمد حسن علي
 المدير التنفيذي للنقدية والبنوك محمد عامر سالم  -رئيس قطاع توقيع ثاني – بدون حد أقصي  - :احمدحسين فايق صبور  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  -عماد جورج اسكندر  -عضو مجلس الدارة
 تامر محمد حسن عرفان  -عضو مجلس الدارة  -شريف السيد ابراهيم محمد  -الرئيس التنفيذي لدارةالصول ( مجتمعين )
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 - 149علء الدين حسونه محمود سبع رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ  :تكون صلحيات التوقيع عن
السيد/
السيد /علء حسونة محمود سبع (الفئة أ)-2 .
الشركة أمام البنوك والغير للسادة التالية أسمائهم-1 :
السيد/
السيد /أيمن إبراهيم الدسوقي عبد الرحمن إمام (الفئة أ)-4 .
محمد حازم عاد فتح ا بركات (الفئة أ)-3 .
السيد /احمد عبد المنعم
السيدة /منى محمد محمود عثمان (الفئة ب)-6 .
كريم شحاتة محمد شحاتة (الفئة أ)-5 .
السيد /ناجي وليم عبد
مدبولي (الفئة ب) -7 .السيد /مصطفى صلح الدين صبري البكباشي (الفئة ب)-8 .
ا جرجس (الفئة ب)( .الفئه ا) ---لئ اثنين مجتمعين من أفراد الفئة (أ) بدون حد أقصى أو لحد أفراد الفئة (
أ) مجتمعا مع أحد أفراد الفئة (ب) بحد أقصى  1.000.000جم (مليون جنيه مصري) ,أو لي اثنين مجتمعين
من أفراد الفئة (ب) بحد أقصى  500.000جم (خمسمائة ألف جنيه مصري) الحق في التوقيع أمام البنوك والغير
في الحدود السالف ذكرها وإبرام جميع المعاملت البنكية أو المصرفية وغيرها من المعاملت ويستثنى من ذلك
التحويلت الخاصة بالمرتبات والمبالغ الضريبية والمبالغ التي يتم تحويلها من أد حسابات الشركة إلى حساب أخر
بجميع البنوك المصرية فلي اثنين مجتمعين من أفراد الفئة (أ) أو (ب) التوقيع بدون حد أقصى ,ول يجوز التوقيع
على أكثر من شيك بما يجاوز المبالغ في الحدود المذكورة لجهة واحدة ,ولي اثنين مجتمعين في الحدود السالف
ذكرها الحق في الفراج عن رأس المال للشركة لدى البنوك والتوقيع لدى البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية
والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف المبالغ المالية والشيكات وإصدار
الضمانات المصرفية وخطابات العتماد وخطابات الضمان ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة الصفقات والتصرفات
باسم ولحساب الشركة ,والقتراض وإبرام عقود القروض والتسهيلت الئتمانية أو ترتيب أي ديون على الشركة
تجاه البنوك أو الغير باسم الشركة :والتوقيع على أي مستندات وتقديم الكفالت أو الضمانات اللزمة لمنح الشركات
التابعة أو الغير أي تمويل أو تسهيل ائتماني والحق في توقيع كافة الوراق والمستندات اللزمة لذلك أمام كافة
البنوك والجهات الحكومية وغير الحكومية .كما لهما الحق في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة
رؤوس أموالها .ولهما الحق في إصدار التوكيلت للسادة المحامين لتأسيس الشركات والتوقيع نيابة عن الشركة
وتمثيلها أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة
مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقلم التجاري بكافة المحاكم
على مستوى الجمهورية .والتوقيع على عقود اليجار والشراء والبيع للصول الثابتة والمنقولة والسيارات بجميع
أنواعها وتمثيل الشركة في جميع العقود التي تبرمها مع النفس أو الغير ,واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة
لتأسيس وتحويل الشركات بكافة أنواعها وإشهارها في جمهورية مصر العربية وقيدها في السجل التجاري .وفتح
حسابات بالبنوك بالنيابة عن الشركات تحت التأسيس ,واستكمال كافة المستندات اللزمة والتوقيع عليها ,ولهما
الحق في إدخال كافة التعديلت التي قد تطلبها الجهات المختصة على عقود تكوين الشركات وعقود التأسيس
والنظام الساسي للشركات والتوقيع على عقود تعديلها وعلى كافة المستندات والقرارات بما في ذلك عقد التأسيس
والنظام الساسي للشركات نيابة عنها وباسمها وتمثيلها أمام مكاتب السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة
العامة للتنمية الصناعية ومصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها ونقابة المحامين وكذلك التوقيع باسمنا
ونيابة عنها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والتوقيع باسمنا نيابة عنها
على طلبات العدول واستلم كافة المستندات والوراق الخاصة بذلك ولهما الحق في توكيل أو إنابة أو تفويض
الغير فيما يتعلق بالسلطات والصلحيات المذكورة أعله
 - 150محمد حازم عادل محمد فتح ا بركات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84394وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-14برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2020-01-14بــ ( :الفئه أ )
 - 151محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد شريك متضامن المقيد برقم قيد  11924وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-09برقم ايداع  80تم التأشير فى تاريخ  2020-01-22بــ  :له حق الدارة والتوقيع منفردا
 - 152ماهر محمد عبده احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  11924وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-09برقم ايداع  80تم التأشير فى تاريخ  2020-01-22بــ  :تعديل صفته لشريك موصى
 - 173على شريف على حسين شعبان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85713وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  6753تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :غير تنفيذي
 - 174منى عصمت السيد عبدالسلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85713وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  6753تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :غير تنفيذي  -مستقل
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 - 175احمد حسن امين المسلمي شريك متضامن المقيد برقم قيد  68762وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-07برقم ايداع  975تم التأشير فى تاريخ  2020-12-09بــ  :تعديل الداره والتوقيع  :اتفق
الطراف علي ان يكون للشركاء المتضامنون جميعا حق الداره والتوقيع واستلم الشيكات نيابه عن الشركه
مجتمعين او منفردين
 - 153احمد عادل همام حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  53460وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-08برقم ايداع  2710تم التأشير فى تاريخ  2020-02-16بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع :
يكون حق الداره والتوقيع نيابه عن الشركه للشركاء المتضامنين وهم  :احمد عادل همام حسن  -محمد كامل
فهمي علي  -محمد علي قاصد جامع (مجتمعين او منفردين ) ولهم كافه الصلحيات لداره الشركه وانهاء اعمالها
امام كافه الجهات والمصالح الحكوميه ولهم الحق في فتح واغلق الحسابات البنكيه والسحب واليداع والتوقيع
علي كافه التعاقدات والمناقصات والمزيدات ويكون حق طلب الحصول علي القروض البنكيه والرهن والئتمان
بكل اشكاله وانواعه بتوقيع مزدوج من اي من الشركاء المتضامنين
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 - 154احمد مصطفى محمد هلل حموده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84752وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-10برقم ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-10بــ • :الموافقة بالجماع علي ان يكون
لي من الساده أحمد مصطفي محمد هلل حمودة رئيس مجلس الدارة و سيف عمرو كمال الدين عمرو (عضو
مجلس اداره) منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالها على سبيل المثال و ليس الحصر مصلحه
الشهر العقاري و السجل التجاري و الهيئه العامه للرقابه الماليه و الهيئه العامه للستثمار و المناطق الحره و
البورصه المصريه و الغرفه التجاريه و مصلحه الضرائب و شركه مصر المقاصه للحفظ و اليداع المركزي,
ولهم مجتمعين او منفردين الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .ولرئيس مجلس الدارة
السيد /أحمد مصطفي محمد هلل حمودة منفردا الحق في التوقيع باسم الشركة على عقود تأسيس الشركات و
تعديلتها و المساهمة فيها و الندماج بأخرى ولرئيس مجلس الدارة السيد /أحمد مصطفي محمد هلل حمودة
منفردا الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر- .وفيما يخص التصرف او رهن أيا من ممتلكات
الشركة ,فيكون ذلك للساده أحمد مصطفي محمد هلل حمودة رئيس مجلس الدارة وسيف عمرو كمال الدين
عمرو (عضو مجلس اداره) مجتمعين ,ولهم مجتمعين الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 ويحق لمن ينتدبهم المجلس تمثيل والتوقيع مع البنوك باسم الشركة ,وعليه ,فقرر المجلس تعيين التالي أسماؤهممجموعة (أ)  -1 :السيد/
سواء من أعضاء مجلس الدارة او المديرين او الوكلء المفوضين لهذا الغرض- .
السيد /سيف عمرو كمال الدين عمرو (عضو مجلس
أحمد مصطفي محمد هلل حمودة (رئيس مجلس الدارة) -2
السيد /حاتم طارق محمود صفوت على (رئيس الداره الماليه – من غير
الدارة)  -المجموعة (ب) -1 :
أعضاء مجلس الدارة)  -2السيد /محمد هشام محمد محمد فايق (مدير– من غير أعضاء مجلس الدارة) -
السيد /عمرو محمد احمد عبد ا دسوقي (محاسب – من غير أعضاء مجلس
المجموعة (ج) -1 :
الدارة)  -2السيد /حاتم جمال السيد محمد (من غير أعضاء مجلس الدارة) -3السيد /ليلي حسن احمد مختار (
من غير أعضاء مجلس الدارة) --يكون لي فرد من المجموعة ( أ ) منفردا حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة
عنها أمام كافة البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية و القيام بكافه العمليات و المعاملت البنكية باسم و لحساب
الشركة علي سبيل المثال و ليس الحصر القتراض و اليداع بها والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وصرفها
والقيام بكافه التحويلت البنكية و السحب من الرصدة بدون حد اقصى ,كذلك تمثيل الشركة و التوقيع بالنيابة عنها
علي جميع النماذج و القرارات المطلوبة من البنوك على سبيل المثال و ليس الحصر نماذج الطراف المرتبطة,
اعرف عميلك ,المصادقات على الرصدة و الديون ,و نماذج الكتتابات و خطابات الموارد البشرية كذلك ابرام
كما يكون للمذكورين في المجموعة ( ب ) مجتمعين حق
كافة العقود والمعاملت التجارية و عقود الموردين- .
تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية و القيام بكافه العمليات و
المعاملت البنكية باسم و لحساب الشركة علي سبيل المثال و ليس الحصر اليداع بها والتوقيع على الشيكات
وتظهيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت البنكية و السحب من الرصدة بدون حد اقصى ,كذلك تمثيل الشركة و
التوقيع بالنيابة عنها علي جميع النماذج و القرارات المطلوبة من البنوك على سبيل المثال و ليس الحصر نماذج
الطراف المرتبطة ,اعرف عميلك ,المصادقات على الرصدة و الديون ,و نماذج الكتتابات و خطابات الموارد
البشرية كذلك ابرام كافة العقود والمعاملت التجارية و عقود الموردين- .كما يكون لي من السماء المذكورة
المجموعة ( ب ) منفردين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية و
القيام بكافه العمليات و المعاملت البنكية باسم و لحساب الشركة علي سبيل المثال و ليس الحصر اليداع بها
والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت البنكية و السحب من الرصدة وذلك بحد
اقصى مبلغ قدره  1000000جنيه مصري (فقط مليون جنيه مصري ل غير ) أو ما يعادله بالعملت الجنبية
كذلك تمثيل الشركة و التوقيع بالنيابة عنها علي جميع النماذج و القرارات المطلوبة من البنوك على سبيل المثال
و ليس الحصر نماذج الطراف المرتبطة ,اعرف عميلك ,المصادقات على الرصدة و الديون ,و نماذج
الكتتابات - .ويحق للمذكورين في المجموعة ( ج ) منفردين حق تمثيل الشركة والقيام بكافه العمليات
والمعاملت البنكية باسم ولحساب الشركة علي سبيل المثال وليس الحصر اليداع بها والتوقيع على الشيكات
وتظهيرها وصرفها والقيام بكافه التحويلت البنكية والسحب من الرصدة وذلك بحد اقصى مبلغ قدره 50000
جنيه مصري (فقط خمسون الف جنيه مصري ل غير ) أو ما يعادله بالعملت الجنبية  ,كذلك تمثيل الشركة
والتوقيع بالنيابة عنها علي نماذج الكتتابات.
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 84752وتم ايداعه بتاريخ
بــ :
وتم ايداعه بتاريخ
بــ ( :ر ئيس الداره الماليه  -من غير

 - 155سيف عمرو كمال الدين عمرو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 2020-05-10برقم ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ 2020-05-10
 - 156حاتم طارق محمودصفوت على مدير المقيد برقم قيد 84752
 2020-05-10برقم ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ 2020-05-10
اعضاء مجلس الداره )
 - 157ليلي حسن احمد مختار تحميل المقيد برقم قيد  84752وتم ايداعه بتاريخ  2020-05-10برقم
ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-10بــ  :من غير اعضاء مجلس الداره
 - 158احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84752وتم ايداعه
بتاريخ  2020-05-10برقم ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-10بــ  :الموافقه بالجماع على
قبول استقاله السيد /أحمد محسن محمد عبد الرحمن حسان – عضو مجلس اداره مستقل من منصبه.
 - 159حاتم جمال السيد محمد تحميل المقيد برقم قيد  84752وتم ايداعه بتاريخ  2020-05-10برقم
ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-10بــ  :من غير اعضاء مجلس الداره
 - 160عمرو محمد احمد عبد ا محاسب المقيد برقم قيد  84752وتم ايداعه بتاريخ 2020-05-10
برقم ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-10بــ  :من غير اعضاء مجلس الداره
 - 161محمد هشام محمد محمد فائق مدير المقيد برقم قيد  84752وتم ايداعه بتاريخ 2020-05-10
برقم ايداع  2124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-10بــ ( :من غير اعضاء مجلس الداره )
 - 162داليا عبدا محمد الباز رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85117وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-13برقم ايداع  3791تم التأشير فى تاريخ  2020-08-13بــ  :الموافقه علي اعتماد اضافه
صلحيات التوقيع علي حسابات الشركه لدي البنوك لتكون كالتالي  :التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
لدي جميع البنوك فيما يخص المعاملت البنكيه من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات واصدار دفاتر الشيكات
واصدار كشوف الحسابات من البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكيه والتوقيع والتحويل للمعاملت الماليه
اللكترونيه عبر النترنت والفراج عن راس المال وحق القتراض والتوقيع علي عقود القتراض والرهن
والتسهيلت البكيه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها في ضوء الحدود القصوي المعتمده من مجلس الداره واضافه
التوقيع التالي  :الفئه (أ) تشمل كل من الستاذة /داليا عبدا محمد الباز  -الفئه (ب) تشمل كل من  :الستاذه  /مي
هشام محمد عصفور والستاذه  /علياء عادل فوزي  .علي ان تكون صلحيات التوقيع حتي  10مليون حنيه
لتوقيعين اثنين مجتمعين يكون احدهما علي القل توقيع فئه (أ)
 - 163عز الدين عبد الكريم احمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85117وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-13برقم ايداع  3791تم التأشير فى تاريخ  2020-08-13بــ  :الموافقه بالجماع علي قبول
الستقاله المقدمه من السيد  /عز الدين عبد الكريم احمد محمد  -عضو مجلس الداره عن عضويته في المجلس
 - 164عبد الرحمن سيد عبد الرحمن احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  85124وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-17برقم ايداع  3842تم التأشير فى تاريخ  2020-08-17بــ :
 - 165محمد سيد عبدالرحمن احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  85124وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-17برقم ايداع  3842تم التأشير فى تاريخ  2020-08-17بــ  :الداره وحق التوقيع  :حق
الداره والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد  /محمد سيد عبدالرحمن احمد  .والسيد  /عبد الرحمن سيد عبد
الرحمن احمد مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخاص بكافه اشكاله  ,وال
يجوز لهما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي جميع الشيكات وفتح وغلق
الحسابات وكافه المعاملت المصرفيه مع البنوك والمصارف او التوقيع علي العقود والتصرفات الخاصه بشراء او
بيع او تأجير الصول القتراض او الرهن وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها البعد موافقه الشريكين
مجتمعين
 - 166نجوى سليم مصطفى هدايت مدير و شريك المقيد برقم قيد  60247وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-19برقم ايداع  4650تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ  :تعديل الداره والتوقيع ليصبح
للشريكه المتضامنه السيده  /نجوى سليم مصطفى هدايت  .وللسيده  /هيدي محمد علي خالد مجتمعين او منفردين
الحق في الداره والتوقيع عن الشركه والبيع والشراء واليجار والتوقيع علي كافه العقود الخاصه بذلك ونسخها
وتعديلها والتعامل مع البنوك والسحب واليداع التوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واغلقها والتعامل مع كافه
الجهات الحكوميه والهيئات والوزارات والقضاء وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
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 - 167هيدي محمد علي خالد عبد الستار علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  60247وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-19برقم ايداع  4650تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ  :تعديل صفه الشريك من موصي
الي متضامن
 - 168محمد سامح احمد محمد عمرو بندر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85713وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  6753تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :غير تنفيذي  -مستقل
 - 169شهاب الدين عبد ا احمد مرزبان عضو منتدب المقيد برقم قيد  85713وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  6753تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :ورئيس تنفيذى  -تنفيذى
 - 170محمد عادل السيد توفيق البلتاجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85713وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  6753تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :غير تنفيذي
 - 171دعاء على زكى على عمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85713وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  6753تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :غير تنفيذي
 - 172خالد عبد العزيز محمد حجازى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85713وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  6753تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :غير تنفيذي  -مستقل
 - 177عصام سيد احمد التيجي شريك متضامن المقيد برقم قيد  43906وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-03برقم ايداع  2379تم التأشير فى تاريخ  2021-02-28بــ  :اضافة لحق الدارة والتوقيع ( /
للشريكين الحق فى بيع اصول الشركة سواء ثابت او منقول وذلك من ماكينات او سيارات وخلفه) .
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 - 178ايهاب السيد محمد درة رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  86817وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-22برقم ايداع  3280تم التأشير فى تاريخ  2021-04-22بــ  :قرر المجلس تعديل صلحيه
التوقيع بالسجل التجاري لتصبح كالتالي  :أول :تمثيل الشركة :يمثل الشركة الستاذ /إيهاب السيد محمد درة -
رئيس مجلس الدارة و الستاذ /أحمد محمد نبيل عبد الستار الشنواني العضو المنتدب منفردين والتوقيع باسمها
وبالنيابة عنها والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى سبيل المثال ل الحصر الهيئة
العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد
المركزي والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والضرائب ومأمورياتها والمحافظات وأجهزة المدن
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور  ,وتمثيل الشركة أمام إدارات
المرور المختلفة والتعامل معها لنهاء إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة وفي إستلم وتسليم الرخص
واللوحات وكذلك التعامل مع نيابات المرور وفي إتخاذ كافة إجراءات نقل ملكية سيارات الشركة والتوقيع على
عقود بيع تلك السيارات وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وإدارات المرور المعنية وكذلك أمام جميع شركات
المرافق (الكهرباء ,الغاز ,التليفون الشركة المصرية للتصالت  -المياه والصرف الصحي ,شركات الهاتف
المحمول وشركات نقل البيانات (النترنت) وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات ويجوز
لهم تفويض جزء من هذه الصلحيات لمن يرونه من العاملين بالشركة ,ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
منفردين توكيل المحامين والتوقيع على التوكيلت امام الشهر العقاري وتعديلها والغائها  .ثانيا :القتراض من
البنوك وشركات التأجير التمويلي والتمويل العقارى لي أثنين مجتمعين من السادة الستاذ /إيهاب السيد محمد درة
الستاذ /أحمد محمد نبيل عبد الستار الشنواني الستاذ /أحمد محمد فكرى محمد الحسينى – القتراض من البنوك
لصالح الشركة والتوقيع باسمها وبالنيابة عنها على عقود القروض والضمانات وعقود التأجير التمويلى والتمويل
العقاري ثالثا  :التوقيع على عقود العملء والتجار  :يكون لرئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب منفردين او
مجتمعين او من يفوضونه من العاملين بالشركة التوقيع على عقود التمويل لعملء الشركة واتفاقيات التجار وكافة
ملحقها ومستنداتها  .رابعا  :الموارد البشرية  :يكون لى اثنين من السادة رئيس مجلس الدارة و /او العضو
المنتدب و /او الستاذة  /رحاب يحيى زكريا حافظ مدير ادارة الموارد البشرية صلحية التوقيع على كل ما يخص
امور الموارد البشرية وتمثيل الشركة امام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية والتامين الصحى والتوقيع على
عقود العمل ومفردات الجور وكذلك صلحية التوقيع على حساب اجور العاملين بالشركة لدى البنوك  .للستاذ /
ايهاب السيد محمد درة بصفته رئيس مجلس الدارة او الستاذ  /احمد محمد نبيل عبد الستار الشنوانى بصفته
العضو المنتدب منفردين اقامة الدعاوى كما يحق ليا منهما التصالح في الدعاوى التى تبلغ قيمتها بحد اقصى
( 250000مائتان وخمسون الف جنيه مصرى) وكما يحق ليا منهما توكيل المحامين في ذلك والتوقيع على
التوكيلت امام الشهر العقارى وتعديلها والغائها ويحق لهما مجتمعين التنازل وترك الدعاوى المقامة من الشركة او
عليها التى تبلغ قيمتها بحد أقصى ( 250000مائتان وخمسون الف جنيه مصرى)  .خامسا  :التعامل مع البنوك :
فئة (أ)  :الستاذ  /ايهاب السيد محمد درة والستاذ/احمد محمد نبيل عبد الستار الشنوانى  .فئة (ب)  :الستاذ /
أحمد محمد فكرى محمد الحسينى – رئيس القطاع المالى والستاذ  /شادى عريان امين عبد السيد – رئيس قطاع
العمليات والستاذ  /محمد نبيل نور الدين محمد يسرى – رئيس الحسابات  – 1 .سلطة فتح وغلق الحسابات لدي
البنوك وطلب دفاتر الشيكات والخدمة اللكترونية ليا من السادة الوارد ذكرهم بالفئة (أ) مع أيا من السادة الوارد
ذكرهم بالفئة (ب)  – 2 .سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بدون حد أقصى لى توقيعين من
توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة (أ) مجتمعين  -3 .سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى
 5مليون جنية مصري لي توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة (أ) مع توقيع الستاذ /أحمد محمد فكري
محمد الحسيني  -رئيس القطاع المالي  -4سلطة التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى  2مليون
جنية مصرى لي توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة (أ) مع أي توقيع من توقيعات السادة الوارد
ذكرهم بالفئة (ب) مجتمعين  -5سلطة التحويل بين حسابات الشركة المختلفة بدون حد أقصى وربط وفك الودائع
وشراء وبيع اذون الخزانة لي من السادة الوارد ذكرهم بالفئة (أ) أو الفئة (ب) مجتمعين  -6سلطة التوقيع على
حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى  500الف جنية مصرى لتوقيعين من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة
(ب) مجتمعين.
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 - 179تامر بلل محمد علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  79280وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-06برقم ايداع  5105تم التأشير فى تاريخ  2021-08-24بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع للسيد
 /تامر بلل محمد على والسيد  /خالد محمد فايز محمد التراس والسيد /أحمد محمد صبري متولى جميعهم
مجتمعين أو منفردين ولهم الحق فى البيع للنفس وللغير والتوكيل للغير لجميع ممتلكات الشركة وكذا البيع للنفس
وللغير لجميع أنواع السيارات والمعدات الخاصة بالشركة ولهم حق التمثيل للشركة أمام القضاء والتصالح والتنازل
فى القضايا وكذا فى تأسيس الشركات والدمج والفسخ والحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله وللسيد  /تامر بلل
محمد على منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك
بأسم الشركة ولصالحها.
 - 180حسين محرم حسين جودت الجريتلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88250وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-17برقم ايداع  9071تم التأشير فى تاريخ  2021-11-17بــ  :غير تنفيذي مستقل الموافقه علي
منح الستاذ /حسين محرم حسين جودت الجريتلي  -رئيس مجلس الدارة غير التنفيذي  .والستاذه هايدي سيليا -
عضو مجلس الداره غير تنفيذي و الستاذ /هاني اسعد عبد المتجلي اسعد  -العضو المنتدب منفردين كافه
الصلحيات التاليه باسم الشركة و نيابة عنها  -1 :حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه و غير الحكوميه  -2تمثيل الشركة امام الهيئة العامه للرقابة المالية و الهيئة العامه للتامينات
الجتماعية و مصلحة الضرائب بكافه مامورياتها واقسام الشرطه وسداد الرسوم اللزمه لكافه الجهات والهيئات
الحكوميه  -3 -طلب استصدار كافة التصاريح و التراخيص المتعلقة بانشطة الشركة و ضمن اغراضها من الهيئة
العامه للرقابة المالية و كافة الجهات الحكومية والتوقيع علي كافه المستندات المطلوبه -4حق تاسيس الشركات
بكافة انواعها و اصدار التوكيلت للغيرمن الشهر العقاري للقيام بكافة الجراءات القانونية امام كافة الجهات
لتاسيس الشركات  -5حق استئجار المقار الداريه والتوقيع علي عقود اليجار  -6 -ولهم الحق في تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر-الموافقه علي منح الستاذه  /هايدي سيليا  -عضو مجلس الداره غير تنفيذي  -والستاذ
 /هاني اسعد عبد المتجلي اسعد  -العضو المنتدب منفردين  .الحق في التوقيع علي كافه العقود نيابه عن الشركات
ولهما الحق في توقيع الملحق او تعديل العقود التي تكون الشركه طرفا فيها بما في ذلك اتفاقيات المساهمين
وعقود الداره وعقود تقديم الخدمات  .ولهما الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر السيد /هاني اسعد
عبد المتجلي اسعد  -العضو المنتدب منفردا كافة الصلحيات التالية باسم الشركة ونيابه عنها وبدون حد اقصي -:
القيام باعمال الدارة اليومية للشركة و انشطتها  -2الحق في تمثيل الشركه امام كافه البنوك فيما يتعلق بفتح
الحسابات المصرفيه واغلقها وكذلك الحق في السحب واليداع والتحويل من حسابات الشركه واصدار الشيكات
البنكيه وذلك بدون حد اقصي  -3حق ابرام والتوقيع علي كافه عقود الشراء والبيع للصول الشركه المنقوله بما
في ذلك دون تحديد السيارات والحاسبات الليه والمستلزمات والتعامل مع ادارات المرور والشهر العقاري في هذا
الشأن -4 -ابرام و التوقيع علي وثائق التامين نيابة عن الشركة و دفع اقساط التامين فيما يتعلق بانشطه الشركة -5
تعيين و فصل كافة العاملين و المستشارين و المديرين بالشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و بدلتهم و مكافاتهم
 -6وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 181طارق محمد محمد المنزلوى شريك متضامن المقيد برقم قيد  88482وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-19برقم ايداع  10107تم التأشير فى تاريخ  2021-12-19بــ  :يكون للطرف الول حق
الداره والتوقيع والرهن والقتراض
 - 182محمد عادل محمد مجاهد مدير و شريك المقيد برقم قيد  88722وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-22برقم ايداع  1518تم التأشير فى تاريخ  2022-02-22بــ  :اضافه حق الداره والتوقيع :
حق التعامل مع البنوك وفتح الحسابات واستلم الشيكات والمستندات مجتمعين او منفردين اما بخصوص
التسهيلت الئتمانيه والقتراض من البنوك لجميع الشركاء مجتمعين فقط
 - 183ماريو عادل جورج صادق شريك متضامن المقيد برقم قيد  88746وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-23برقم ايداع  1595تم التأشير فى تاريخ  2022-02-23بــ  :تعديل صفه الشريك من شريك
موصي متضامن
 - 213محمد فوزي عبد الحميد شريك متضامن المقيد برقم قيد  66911وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-07برقم ايداع  3632تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
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 - 184يوسف فراج محمد فراج شريك متضامن المقيد برقم قيد  88746وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-23برقم ايداع  1595تم التأشير فى تاريخ  2022-02-23بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع :
الدارة والتوقيع  -:للشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسمية وتمثيل وادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة الشهر العقاري
وكذلك الحق في ابرام العقود من شراء وبيع وكفالة الغير امام الشهر العقاري وحق القتراض والرهن وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذللك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها خاصة المبانى والراضى والسيارات لنفسه أو للغير ولهم حق
ابرام كافة العقود والمشارطات والمناقصات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم حق توكيل وتفويض
الغير فى كل أوبعض ما ذكر.
 - 190وائل محمود السيد عجاج مدير و شريك المقيد برقم قيد  46606وتم ايداعه بتاريخ
 2003-08-27برقم ايداع  4208تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تعديل الداره والتوقيع للشريكين
مجتمعين او منفردين في جميع اعمال اداره الشركه مع الغير اما فيما يخص البنوك فلهما حق حق التوقيع علي
الشيكات باسم الشركه والتصرفات التي تخص اللتزامات علي الشركه وكذلك اعمال التصرفات التي تمس الشركه
او مقرها وكذلك الرهن والبيع للصول والقتراض من البنوك تكون للشريكين منفردين
 - 191سهي كمال سامي لوندي شريك متضامن المقيد برقم قيد  60630وتم ايداعه بتاريخ
 2010-12-13برقم ايداع  6271تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تعديل صفه الشريك من متضامن
الي موصي
 - 192ماجد ماهر كامل بشاره شريك متضامن المقيد برقم قيد  60630وتم ايداعه بتاريخ
 2010-12-13برقم ايداع  6271تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تعديل الدارة والتوقيع  :يكون
حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن  /ماجد ماهر كامل بشاره منفردا وله حق
تمثيل وادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها امام السجل التجارى والغرفة التجارية وتجديد السجل التجارى ومصلحة
الضرائب والشهرالعقارى والتأمينات الجتماعية وجميع الجهات الحكومية او الغير حكومية الخرى وكذلك الحق
في ابرام العقود من شراء وبيع وكفالة الغير امام الشهر العقاري والتعامل مع كافة البنوك من سحب وأيداع وفتح
حسابات جارية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذللك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ورهن اصول
الشركة وممتلكاتها خاصة المبانى والراضى والسيارات لنفسه أو للغير وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات
والمناقصات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل أوبعض ما ذكر.
 - 193شيرين فاروق فريد انطانيوس شريك متضامن المقيد برقم قيد  60630وتم ايداعه بتاريخ
 2010-12-13برقم ايداع  6271تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تخارج الشريك  /شيرين فاروق
فريد انطانيوس الطرف الول بالعقد واستلمها كافه مستحقاتها نقدا
 - 194تامر ادهم سيد محمد على شريك متضامن المقيد برقم قيد  76280وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-29برقم ايداع  9585تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تعديل بند الدارة وحق التوقيع
ليصبح  /ادارة الشركة وحق التوقيع عنها موكولة الى الشريكين (تامر ادهم سيد محمد و عادل محمود محمد
الشهير جيلنى على ) (مجتمعين او منفردين) ولهم كامل الحق فى تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية
والغير الحكومية فى كافة المعاملت المالية وغير المالية امام الفراد على اختلف انواعها ولهم (مجتمعين او
منفردين) كافة السلطات والصلحيات لتحقيق اغراض الشركة وبما ل يضرها ولهم (مجتمعين او منفردين) الحق
فى التعامل مع البنوك من فتح واقفال الحسابات والقتراض وحق الرهن وبيع اصول الشركة او التنازل عن
ممتلكاتها ولهم (مجتمعين او منفردين) الحق فى التصالح فى القضايا باسم الشركة ولهم كافة الصلحيات فى ذلك
 - 195خالد محمد محروس احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17088وتم ايداعه بتاريخ
 1991-07-24برقم ايداع  1974تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :استمرار تعيين السيد المهندس /
خالد محمد محروس احمد  -رئيس مجلس الداره لمده عام واحد لشركه النتاج الحربي لنظم المعلومات
 - 196اسلم محمد عز الدين فرحات شريك متضامن المقيد برقم قيد  69175وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-03برقم ايداع  1931تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج من الشركة واستلمه
كافة حقوقة ومستحقاته
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 - 197ابراهيم محمد ايراهيم الشربينى مدير و شريك المقيد برقم قيد  69175وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-03برقم ايداع  1931تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :دخول فى الشركة وتعديل بند
الدارة والتوقيع لتصبح  /للطرفيين مجتمعيين او منفردين
 - 198شادى عفت لويس بولس مدير و شريك المقيد برقم قيد  68271وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-30برقم ايداع  6629تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خروج الشريك السيد  /شادى
عفت لويس بولس واستلمه كافه حقوقه
 - 199ناديه عبدالمحسن حسين حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  80116وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-27برقم ايداع  7216تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 200عادل محسن حسن الفار شريك متضامن المقيد برقم قيد  80116وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-27برقم ايداع  7216تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
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 - 185هاني اسعد عبد المتجلي اسعد مدير المقيد برقم قيد  89061وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-31
برقم ايداع  3011تم التأشير فى تاريخ  2022-03-31بــ  :يكون حق التوقيع عن الشركة كالتي فيما يخص
المعاملت البنكية كما يلى :يكون للسيد /هاني اسعد عبد المتجلي اسعد ,ممثل ومدير لشركة أفانز كابيتال إيجيبت
لتكوين وإدارة محافظ الوراق المالية وصناديق الستثمار ش.م.م (شركة الدارة) ,والسيد /حسين محرم حسين
جودت الجريتلى (مجتمعين) حق التوقيع على الشيكات الصادرة باسم الشركة وتظهيرها والسحب من البنوك
واليداع بها بدون حد اقصى والتعامل معها والتحويل من وإلى حسابات الشركة وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والوراق التجارية وفتح الحسابات البنكية وغلقها والحصول على
التسهيلت الئتمانية بل حد اقصى ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .يكون حق التوقيع
عن الشركة كالتي فيما يخص المعاملت غير المصرفية :يكون للسيد /هاني اسعد عبد المتجلي اسعد ,ممثل
ومدير لشركة أفانز كابيتال إيجيبت لتكوين وإدارة محافظ الوراق المالية وصناديق الستثمار ش.م.م (شركة
الدارة) ,والسيد /حسين محرم حسين جودت الجريتلى (منفردين) تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة (العامة والخاصة) وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الجمارك ومكاتب
السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب
بجميع أنواعها ومأمورياتها ومصلحة ضريبة القيمة المضافة ونقابة المحامين وكذلك التوقيع باسم الشركة ونيابة
عنها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها وإصدار كافة أنواع التوكيلت بما فيهم توكيلت
التأسيس وإثبات تاريخ عقود اليجار امام مكاتب التوثيق ,واستخراج كافة الموافقات والتراخيص اللزمة والتوقيع
باسم الشركة ونيابة عنها على طلبات العدول واستلم كافة المستندات والوراق الخاصة -ذلك ,وفي تمثيل
الشركة أمام مصلحة الجمارك وأقسام الشرطة ومكاتب العمل وتصاريح العمل وهيئة التأمينات الجتماعية وأمام
مصلحة الحوال المدنية ومكاتب السجل المدني التابعة لها وإدارة الوثائق والمحفوظات والميكروفيلم وأمام مصلحة
الجوازات والهجرة والجنسية ,والدارة العامة للمرور بجميع أقسامها وأمام الشركة المصرية للتصالت وهيئة
الكهرباء والغاز ومرفق المياه ,والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .كما لهم الحق في التوقيع نيابة
عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات سالفة الذكر سواء حكومية أو غير حكومية وله للسيد /هاني اسعد عبد
المتجلي اسعد ,ممثل ومديرا لشركة أفانز كابيتال إيجيبت لتكوين وإدارة محافظ الوراق المالية وصناديق
الستثمار ش.م.م (شركة الدارة) ,والسيد /حسين محرم حسين جودت الجريتلى (منفردين) تمثيل الشركة أمام كافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات والشركات والفراد ومقدمي الخدمات والموردين في
جمهورية مصر العربية وخارجها بما فيها القضاء وهيئات التحكيم .يكون للسيد /هاني اسعد عبد المتجلي اسعد,
ممثل ومدير لشركة أفانز كابيتال إيجيبت لتكوين وإدارة محافظ الوراق المالية وصناديق الستثمار ش.م.م (شركة
الدارة) ,والسيد /حسين محرم حسين جودت الجريتلى (منفردين) التوقيع على عقود العمل المبرمة مع موظفي
الشركة وتعيين وفصل وإقالة وكلء الشركة وموظفيها وتحديد رواتبهم وأجورهم ومكافأتهم؛ توقيع وإبرام عقود
اليجار واستصدار كافة أنواع التصاريح والتراخيص باسم الشركة؛ بيع وشراء الراضي والعقارات باسم الشركة؛
تأسيس الشركات بكافة أنواعها أو الستثمار في السهم والسندات باسم الشركة؛ بيع وشراء السيارات باسم
الشركة؛ وبيع اصول الشركة .يكون للسيد /هاني اسعد عبد المتجلي اسعد ,ممثل ومديرا لشركة أفانز كابيتال
إيجيبت لتكوين وإدارة محافظ الوراق المالية وصناديق الستثمار ش.م.م (شركة الدارة) ,والسيد /حسين محرم
حسين جودت الجريتلى (منفردين) تعيين المستشارين ومقدمي الخدمات سواء في مصر أو في الخارج والتوقيع
على عقودهم وإنهاءها؛ والتوقيع على كافة أنواع العقود الخاصة بإدارة الشركة واستثماراتها والتخارج منها بدون
حد أقصى ولهما الحق في توقيع الملحق أو تعديل العقود التي تكون الشركة طرفا فيها وتوقيع وابرام وثائق
التأمين نيابة عن الشركة ودفع أقساط التأمين .ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 186ابراهيم حسن محمد جمعة شريك متضامن المقيد برقم قيد  45543وتم ايداعه بتاريخ
 2003-03-15برقم ايداع  1174تم التأشير فى تاريخ  2022-05-23بــ  :خروج الشريك السيد  /ابراهيم
حسن محمد جمعة من الشركه
 - 187نبيه محمد عبد الوهاب شريك متضامن المقيد برقم قيد  45543وتم ايداعه بتاريخ
 2003-03-15برقم ايداع  1174تم التأشير فى تاريخ  2022-05-23بــ  :تعديل الداره والتوقيع لتصبح
للسيد  /نبيل محمد عبد الوهاب منفردا
 - 188محمود السيد عجاج مدير و شريك المقيد برقم قيد  46606وتم ايداعه بتاريخ 2003-08-27
برقم ايداع  4208تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خروج الشريك السيد  /محمود السيد عجاج
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 - 189ايناس عبد المنعم مصطفي محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  46606وتم ايداعه بتاريخ
 2003-08-27برقم ايداع  4208تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 201اميره نبيل معوض معوض مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  52778وتم ايداعه بتاريخ
 2006-02-15برقم ايداع  830تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :تعديل الداره وحق التوقيع ليصبح
للشريكتين المتضامنتين اميره نبيل معوض وايرين نبيل معوض مجتمعين او منفردتين ولهما وحدهما حق تمثيل
الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وعلى الخص مصلحه الضرائب بكافه وحداتها والهيئه
القوميه للتامينات الجتماعيه ولهما وحدهما حق تمثيل الشركه امام المصارف والبنوك بشرط ان تكون التصرفات
الصادره من اى منهما داخله ضمن اغراض الشركه اما التصرفات الناقله للملكيه فل يعتد بها ال بموجب موافقه
كتابيه وصريحه من الطرف الخر
 - 202نبيل معوض معوض ابراهيم مدير و شريك بالعمل المقيد برقم قيد  52778وتم ايداعه بتاريخ
 2006-02-15برقم ايداع  830تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرج للوفاه
 - 203ايرين نبيل معوض معوض مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  52778وتم ايداعه بتاريخ
 2006-02-15برقم ايداع  830تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 204جون سامي واقيم ميخائيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  73562وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-08برقم ايداع  2006تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :خروج الطرف الول السيد /
جون سامي واقيم ميخائيل  .واستلمه كافه حقوقه الماليه من الشركه
 - 205عماد كمال عبده شحاته شريك متضامن المقيد برقم قيد  73562وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-08برقم ايداع  2006تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 206رامي جميل شكري انداروس شريك متضامن المقيد برقم قيد  73562وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-08برقم ايداع  2006تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع :
اتفق الشركاء علي ان يكون حق الداره و التوقيع للشريكين السيد  /رامي جميل شكري انداروس والسيد  /عماد
كمال عبده شحاته مجتمعين وللمديرين مجتمعين فقط حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم
الحق مجتمعين في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه
والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه
بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 207احمد لملوم السيد فخر الدين مدير و شريك المقيد برقم قيد  86390وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-11برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :خروج الشريك المتضامن السيد /
احمد لملوم السيد فخر الدين واستلمه كافه حقوقه من الشركه
 - 208اسماعيل ابراهيم اسماعيل عبدالعال شريك متضامن المقيد برقم قيد  86390وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-11برقم ايداع  2962تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تعديل الدارة والتوقيع ليصبح
ليصبح للسيد  /اسماعيل ابراهيم اسماعيل عبدالعال (الشريك المتضامن والمدير المسئول ) منفردا وله حق التعامل
وحق الرهن والستندانه والقتراض من البنوك والجهات غير الحكوميه وهيئه الرقابه علي الصادرات والواردات
منفردا او توكيل غيره في كل او بعض ما ذكر
 - 209شهاب الدين علي عبدالمجيد عبدالهادي هاشم شريك متضامن المقيد برقم قيد  71335وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-29برقم ايداع  6984تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :تعديل حق الداره
والتوقيع ليصبح حق الداره والتوقيع موكله الي كل من  :عزت عبد البصير منصور زغبي و شهاب الدين علي
عبدالمجيد عبدالهادي هاشم (مجتمعين او منفردين )
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 - 210عاطف فتحى نجيب عمر شريك متضامن المقيد برقم قيد  64116وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-02برقم ايداع  3724تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
لتصبح على النحو التالى  :حق الدارة والتوقيع لجميع الشركاء ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغاراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وكذلك ابرام كافة العقود (مجتمعين او منفردين) .وللسيد  /عاطف فتحى نجيب عمر وللسيد  /هوارى
فتحى نجيب عمر (مجتمعين او منفردين) الحق فى الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع علل الشيكات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها كذلك لهما الحق فى التوقيع على
عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت
باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية ولهما حق توكيل او تفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر .
 - 211هاني محمد كامل محمد حميده شريك متضامن المقيد برقم قيد  66911وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-07برقم ايداع  3632تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :الداره ولتوقيع لكل من -1 :
هاني محمد كامل محمد حميده  -2 -محمد فوزي فتحي عبد الحميد  -الشريكين المتضامنين منفردين في التي :
الشريكين متضامنين ولهم في ذلك اوسع السلطات من فتح حسابات في البنوك والسحب واليداع واخذ القروض
والتوقيع علي عقود القروض واخذ التسهيلت الئتمانيه من البنوك ورهن الصول وبيعها وشرائها الثابته
وسيارات والتوقيع امام الشهر العقاري امام الجهات العامه والخاصه وله الحق في تفويض او توكيل كل ما ينوب
عنه قانونا في كل او بعض ما ذكر
 - 212ريهام سامى عبد ا عامر شريك متضامن المقيد برقم قيد  66911وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-07برقم ايداع  3632تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج الشريكه المتضامنه /
ريهام سامى عبد ا عامر
 - 214وسام بشير عطيه الشطيري شريك متضامن المقيد برقم قيد  86424وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-14برقم ايداع  3084تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع /
ليصبح لجميع الشركاء مجتمعين أو منفردين الحق فى ادارة الشركة والتوقيع عنها  ,ويكون لكل شريك الحق فى
الطلع على دفاتر الشركة وحساباتها وميزانياتها فى أي وقت يشاء  ,كما يحق لكل الشركاء مجتمعين أو منفردين
التعامل مع البنوك فيما يخص الشركة وفتح الحسابات واليداع والسحب وادارة الحسابات وفتح المستندية
وخطابات الضمان والتحويلت الداخلية والخاصة ولهم الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 215حجاجى موسى حسن حسين شريك متضامن المقيد برقم قيد  62678وتم ايداعه بتاريخ
 2012-05-14برقم ايداع  2573تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تعديل الداره والتوقيع لتصبح /
للشريك المتضامن حجاجى موسى حسن حسين منفردا
 - 216ولء فتحى مصطفى مرسى مدير فرع المقيد برقم قيد  87021وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع  5957تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 217عكاشه احمد محمد محمد عبداللطيف مدير و شريك المقيد برقم قيد  43830وتم ايداعه بتاريخ
 2002-05-20برقم ايداع  2172تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع  :حق
الداره والتوقيع للسيد  /عكاشه احمد محمد محمد عبداللطيف منفردا وله كافه السلطات والصلحيات لتحقيق
غرض الشركه
 - 218امينه محمد على حموده القاضى مدير و شريك المقيد برقم قيد  50978وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-20برقم ايداع  3365تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خروج الشريكه المتضامنه السيده
 /امينه محمد على حموده القاضى للوفاه
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 - 219اشرف سيد سيد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  50978وتم ايداعه بتاريخ 2005-06-20
برقم ايداع  3365تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تعديل الداره والتوقيع للطرف الول السيد /
اشرف سيد سيد احمد والطرف الثاني السيد  /محمد علي عبد السميع حسان  -الشركاء المتضامنين  .مجتمعين او
منفردين  .بشرط ان تكون العمال الصادره منهما باسمن الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهما فيب
سبيل ذلك كافه الصلحيات ولهما الحق في تمثيل الشركه امام البنوك وكافه المصالح الحكوميه والغير حكوميه
ولهما حق المصادقه علي الحسابات المدينه والدائنه ووزاره السياحه بكافه اداراتها ومكاتب السجل التجاري
والهيئه العامه للتامين الجتماعي وادارات المرور المختلفه والغرف التجاريه ومصلحه الشهر العقاري ولهما الحق
في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولهما مجتمعين او منفردين  .وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه
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تجديد افراد
 - 1حامد محمد محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  201 :قيدت فى  1983-09-12برقم ايداع
 204وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-11
 - 2تعديل السمة لتصبح توينكل ستارللتخليص الجمركى تاجر فرد سبق قيده برقم  30782 :قيدت فى
 1997-06-02برقم ايداع  2697وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-01
 - 3عرفه بدر محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  52142 :قيدت فى  2005-11-22برقم ايداع
 6349وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-21
 - 4اشرف يوسف عوده عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  53446 :قيدت فى  2006-05-07برقم ايداع
 2685وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-06
 - 5علي عبد الجليل علي نافع تاجر فرد سبق قيده برقم  55262 :قيدت فى  2006-11-01برقم ايداع
 7013وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-31
 - 6عزت قطب علي مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  55495 :قيدت فى  2006-11-20برقم ايداع
 7558وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 7تعديل السم التجاري ليصبح عبداللطيف للخدمات الفنية تاجر فرد سبق قيده برقم  58782 :قيدت فى
 2009-04-19برقم ايداع  1888وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-04-18
 - 8عبد الكريم على مبارك سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61547 :قيدت فى  2011-07-27برقم ايداع
 3652وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-26
 - 9احمد محمد حسين متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  65738 :قيدت فى  2014-12-15برقم ايداع
 6058وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-14
 - 10ياسر كمال محمد فوزي تاجر فرد سبق قيده برقم  70869 :قيدت فى  2016-07-19برقم ايداع
 5764وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
 - 11مجدي محمد ابراهيم عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  70892 :قيدت فى  2016-07-20برقم
ايداع  5821وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-19
 - 12خليل جمال الدين خليل وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  71289 :قيدت فى  2016-08-24برقم ايداع
 6833وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-23
 - 13محمد بكرى احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  71455 :قيدت فى  2016-09-06برقم ايداع
 7260وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-05
 - 14محمد فتحى على بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  74301 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 4004وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 15طارق محمد بكرى على تاجر فرد سبق قيده برقم  77222 :قيدت فى  2017-01-02برقم ايداع
 81وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-01
 - 16احمد السيد رجب رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  30999 :قيدت فى  1997-06-28برقم ايداع
 3246وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 17حسام الدين محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  43436 :قيدت فى  2002-03-09برقم ايداع
 1035وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 18حسام الدين محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  43436 :قيدت فى  2009-10-28برقم ايداع
 5049وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-10-27
 - 19ماهر عبدا عبدالحارث تاجر فرد سبق قيده برقم  52469 :قيدت فى  2006-01-01برقم ايداع
 23وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-12-31
 - 20رشا احمد سعد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56001 :قيدت فى  2006-12-26برقم ايداع
 8690وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-25
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 - 21اشر ف جورج عازر عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  56801 :قيدت فى  2007-05-29برقم
ايداع  2899وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 22رحاب محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56802 :قيدت فى  2007-05-29برقم ايداع
 2901وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 23وائل احمد ابراهيم ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  59784 :قيدت فى  2010-05-24برقم
ايداع  2561وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-23
 - 24زينب سيد ابراهيم ابو هادى تاجر فرد سبق قيده برقم  61073 :قيدت فى  2011-03-15برقم ايداع
 1201وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-14
 - 25احمد سيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61921 :قيدت فى  2011-11-20برقم ايداع
 5436وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 26وائل حسن احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62559 :قيدت فى  2012-04-08برقم ايداع
 2011وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 27محمد ابراهيم ربيع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  63682 :قيدت فى  2013-03-10برقم ايداع
 1242وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-09
 - 28رائد محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67602 :قيدت فى  2015-11-09برقم ايداع
 5143وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-08
 - 29اشرف خلف صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68056 :قيدت فى  2015-12-14برقم ايداع
 6121وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-13
 - 30احمد حجازى عبد الفتاح حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  68643 :قيدت فى  2016-01-31برقم
ايداع  744وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-30
 - 31سعيد محمد محمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  70368 :قيدت فى  2016-05-26برقم ايداع
 4591وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-25
 - 32رائد مجدى صموئيل دانيال تاجر فرد سبق قيده برقم  70386 :قيدت فى  2016-05-29برقم ايداع
 4634وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-28
 - 33سيف الدين سعيد الغفير تاجر فرد سبق قيده برقم  71682 :قيدت فى  2016-10-05برقم ايداع
 7806وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-04
 - 34خالد زكريا احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  73316 :قيدت فى  2017-02-19برقم ايداع
 1416وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 35عبد الحميد سيد عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74436 :قيدت فى  2017-05-23برقم
ايداع  4374وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 36اسماء فتوح سالم بسيونى بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  74716 :قيدت فى  2017-06-18برقم
ايداع  5137وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 37محمد محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  29582 :قيدت فى  1996-12-24برقم ايداع
 6496وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-23
 - 38صيدليه رامز تاجر فرد سبق قيده برقم  42629 :قيدت فى  2001-10-03برقم ايداع 4672
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
 - 39محمد اسماعيل شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  43033 :قيدت فى  2001-12-23برقم ايداع
 5819وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-22
 - 40مجدى عوف للفضيات تاجر فرد سبق قيده برقم  56103 :قيدت فى  2007-01-10برقم ايداع
 109وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 41مصطفى دردير مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم  59936 :قيدت فى  2010-07-08برقم
ايداع  3494وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-07
 - 42هشام محمد عبد الحافظ محمود بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  62660 :قيدت فى 2012-05-08
برقم ايداع  2465وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
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 - 43سمير احمد يحيى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64696 :قيدت فى  2014-03-23برقم ايداع
 1492وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-22
 - 44محمد محمود محمد محمود فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  70705 :قيدت فى  2016-06-27برقم
ايداع  5366وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 45تامر عادل عطا ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  73539 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع
 1941وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 46محمد سيد عبدالسلم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  74125 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  3604وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 47سيد حامد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16476 :قيدت فى  1991-03-16برقم ايداع 814
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-15
 - 48جمال حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  17799 :قيدت فى  1991-11-16برقم ايداع
 3488وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 49رشوان مشهور رشوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56326 :قيدت فى  2007-02-08برقم
ايداع  758وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 50شنوده عاطف ولعان ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  62128 :قيدت فى  2012-01-08برقم ايداع
 184وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 51محمد عمرى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68648 :قيدت فى  2016-01-31برقم ايداع
 757وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-30
 - 52احمد السيد سالم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  74363 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 4146وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 53انور رضا زيوط بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  74380 :قيدت فى  2017-05-18برقم ايداع
 4185وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 54جرجس ابراهيم غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  1581 :قيدت فى  1984-07-18برقم ايداع
 1011وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-17
 - 55ابراهيم عدلى على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7547 :قيدت فى  1987-03-05برقم ايداع
 651وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 56هيثم مصطفى عيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  30796 :قيدت فى  1997-06-03برقم ايداع
 2745وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 57محمد اسماعيل عطيه دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  53283 :قيدت فى  2006-04-16برقم
ايداع  2250وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-15
 - 58عادل علم الدين عبده علي تاجر فرد سبق قيده برقم  53408 :قيدت فى  2006-05-03برقم ايداع
 2593وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-02
 - 59ثوري عباس منصور علي تاجر فرد سبق قيده برقم  55114 :قيدت فى  2006-10-16برقم ايداع
 6735وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 60على عمر على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73286 :قيدت فى  2017-02-16برقم ايداع
 1348وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 61ناصر أحمد عمر خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  73645 :قيدت فى  2017-03-15برقم ايداع
 2246وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 62طارق جمال عرفان سيف النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  15611 :قيدت فى  1990-11-01برقم
ايداع  2979وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-31
 - 63عادل عباس عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  23711 :قيدت فى  1994-08-25برقم ايداع
 3156وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-24
 - 64طارق جمال عرفان سيف النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  26555 :قيدت فى  1995-10-31برقم
ايداع  4657وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-30
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 - 65عبادة للمقاولت والتوريدات (م اشرف عبادة السيد ) تاجر فرد سبق قيده برقم  32830 :قيدت فى
 1998-01-25برقم ايداع  459وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-01-24
 - 66ليلي عزت عبد السلم سيد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  55036 :قيدت فى  2006-10-09برقم
ايداع  6565وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-08
 - 67محمد مصطفى عامر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  58115 :قيدت فى  2008-07-15برقم ايداع
 3555وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-14
 - 68احمد عبد العال محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  60104 :قيدت فى  2010-08-10برقم ايداع
 4120وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-09
 - 69تغريد محمد مرشد منشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  64041 :قيدت فى  2013-07-11برقم ايداع
 3271وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-10
 - 70عادل محمود محمود السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72072 :قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  8846وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 71حسام الدين مصطفي عبد الرحمن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  72411 :قيدت فى 2016-12-04
برقم ايداع  9768وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 72رباب فتحى مصطفى محمد عزام تاجر فرد سبق قيده برقم  73715 :قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع  2451وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 73معتز عيد كامل غزال تاجر فرد سبق قيده برقم  74134 :قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع
 3625وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 74دينا محمد محمود محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  74298 :قيدت فى  2017-05-14برقم
ايداع  3989وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 75هانى عبدالمنعم محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  30316 :قيدت فى  1997-03-27برقم ايداع
 1546وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 76شريف سامى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  33457 :قيدت فى  1998-04-23برقم ايداع
 1949وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-22
 - 77ممدوح حسن عبد الباقي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  42282 :قيدت فى  2001-08-11برقم
ايداع  3768وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-10
 - 78ماستر نت ماجد صبري سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  55452 :قيدت فى  2006-11-16برقم
ايداع  7456وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 79بيتر زكى راتب روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  56691 :قيدت فى  2007-05-06برقم ايداع
 2399وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 80محمد ابو السعود ابراهيم ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  62597 :قيدت فى 2012-04-19
برقم ايداع  2182وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 81محمد عاطف عبدالحميد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  65705 :قيدت فى 2014-12-11
برقم ايداع  5993وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-10
 - 82مصطفي حسين محمد المنزلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  66206 :قيدت فى  2015-02-26برقم
ايداع  1082وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-25
 - 83شيماء محمود عبدالحميد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  67194 :قيدت فى  2015-10-05برقم
ايداع  4221وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-04
 - 84عاصم ابو زيد عبده عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  68052 :قيدت فى  2015-12-14برقم
ايداع  6117وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-13
 - 85عبد السلم رمزى عبد السلم سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم  71658 :قيدت فى 2016-10-04
برقم ايداع  7742وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-03
 - 86محمد منصور عبدالعظيم عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  72402 :قيدت فى 2016-12-04
برقم ايداع  9749وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
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 - 87عمرو محمد محمد صلح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  72605 :قيدت فى 2016-12-21
برقم ايداع  10281وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 88عبدالجواد سيد سلطان عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  73049 :قيدت فى  2017-01-29برقم
ايداع  756وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 89شحاتة عبد الحميد برعى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73423 :قيدت فى  2017-02-26برقم
ايداع  1636وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 90عبد الحليم مبروك محمود عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  73891 :قيدت فى 2017-04-05
برقم ايداع  2963وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 91سمير هلل سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  27591 :قيدت فى  1996-04-11برقم ايداع 1684
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-10
 - 92سمير محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56682 :قيدت فى  2007-05-03برقم ايداع
 2382وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 93محمد بسيونى السيد الشيشينى تاجر فرد سبق قيده برقم  56845 :قيدت فى  2007-06-06برقم
ايداع  3099وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 94عماد ابوالعنين محمد محسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62442 :قيدت فى  2012-03-11برقم ايداع
 1423وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 95شريف سعيد محمد محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  66202 :قيدت فى  2015-02-26برقم
ايداع  1078وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-25
 - 96هانى عبدربه حسنين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68109 :قيدت فى  2015-12-16برقم ايداع
 6247وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-15
 - 97محمد صلح محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  71110 :قيدت فى  2016-08-09برقم ايداع
 6391وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-08
 - 98مؤسسه محمد محمدى للتجاره تاجر فرد سبق قيده برقم  71932 :قيدت فى  2016-10-25برقم
ايداع  8472وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-24
 - 99رفعت سلمه سالم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  72545 :قيدت فى  2016-12-15برقم ايداع
 10133وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 100ريهام صلح على محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  73093 :قيدت فى  2017-01-31برقم
ايداع  848وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 101عادل عثمان محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  22169 :قيدت فى  1993-12-19برقم ايداع
 4560وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-18
 - 102محمد عبد الوهاب احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  37516 :قيدت فى  1999-09-12برقم
ايداع  5115وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-11
 - 103تعديل السم التجارى ليصبح باسل محمد السيد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  41077 :قيدت فى
 2001-02-11برقم ايداع  643وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-02-10
 - 104علء حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  44392 :قيدت فى  2002-08-24برقم ايداع
 3771وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-23
 - 105علء عبدالمعطي ربيعي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53545 :قيدت فى  2006-05-16برقم
ايداع  2935وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-15
 - 106ياسر ايوب عبدا مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  66039 :قيدت فى  2015-01-20برقم ايداع
 361وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-19
 - 107مؤسسة عمرو احمد مصطفى لكماليات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  71848 :قيدت فى
 2016-10-19برقم ايداع  8249وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-18
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 - 108ابراهيم زكريا يونس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72662 :قيدت فى  2016-12-26برقم ايداع
 10429وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-25
 - 109محمد عبدالرازق عبدالمجيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  73121 :قيدت فى  2017-02-02برقم
ايداع  940وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 110محمود ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  47268 :قيدت فى  2003-12-24برقم
ايداع  6196وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-12-23
 - 111محمد ممدوح كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  51778 :قيدت فى  2005-09-27برقم
ايداع  5422وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-26
 - 112تعديل السم التجاري ليصبح  /الناجي لتصنيع الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم  58021 :قيدت فى
 2008-06-19برقم ايداع  3111وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-06-18
 - 113بيشوى حبيب حنا خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  61403 :قيدت فى  2011-06-14برقم ايداع
 2876وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 114محمد محمود غالب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  62825 :قيدت فى  2012-06-20برقم
ايداع  3225وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 115وليد جمعه عويس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  69998 :قيدت فى  2016-04-26برقم ايداع
 3747وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-25
 - 116أسامه عبدا رشدي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  71157 :قيدت فى  2016-08-14برقم ايداع
 6488وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
 - 117عمرو مصطفى عبدالحافظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72837 :قيدت فى  2017-01-11برقم
ايداع  292وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 118عصام خضر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73269 :قيدت فى  2017-02-15برقم ايداع
 1316وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 119اشرف حجازى عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73843 :قيدت فى  2017-02-03برقم
ايداع  2848وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-02
 - 120حسام احمد سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  74146 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع
 3659وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 121مصلح سليمان عبد ا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  74181 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  3736وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 122نوال حمدى محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  7982 :قيدت فى  1987-04-25برقم ايداع
 1178وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-24
 - 123عبد الرحمن السيد على مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  19090 :قيدت فى  1992-08-04برقم
ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-03
 - 124عبد الرحمن السيد على مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  19090 :قيدت فى  1993-08-24برقم
ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-23
 - 125احمد فوزي عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  42617 :قيدت فى  2001-10-02برقم ايداع
 4649وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-01
 - 126تامر سيد فرحات محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  42893 :قيدت فى  2001-11-19برقم
ايداع  5445وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 127محمد السيد ابراهيم الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  52212 :قيدت فى  2005-11-30برقم
ايداع  6534وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-29
 - 128طارق محمد سيدعبده تاجر فرد سبق قيده برقم  56663 :قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع
 2312وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 129ناصر توفيق محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  59076 :قيدت فى  2009-08-06برقم
ايداع  3840وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-05
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 - 130احمد محمود فهمى عبد الوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60494 :قيدت فى 2010-11-04
برقم ايداع  5659وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-03
 - 131أحمد سامى خطاب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  62786 :قيدت فى  2012-06-11برقم ايداع
 3077وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 132محمد حامد عبد الحميد محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  72060 :قيدت فى 2016-11-03
برقم ايداع  8818وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 133سيد علي محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  72987 :قيدت فى  2017-01-23برقم ايداع
 634وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 134حسين كمال محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  73098 :قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
 862وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 135محمد احمد درويش حمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  74124 :قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع
 3602وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 136عصام الدين محمد فهمي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74129 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  3614وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 137ميخائيل خليل نخلة تاجر فرد سبق قيده برقم  8118 :قيدت فى  1987-05-11برقم ايداع
 1360وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 138العشماوى التجاريه عطيه حمدان عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18031 :قيدت فى
 1991-12-26برقم ايداع  3993وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-25
 - 139تصحيح السم الى عبد الرحمن السيد على مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  19090 :قيدت فى
 1992-07-08برقم ايداع  2254وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
 - 140خالد عبدا محمد عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  37360 :قيدت فى  1999-08-24برقم ايداع
 4711وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-23
 - 141سراج الدين عبد السلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42903 :قيدت فى  2001-11-21برقم
ايداع  5479وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 142رافت محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  43417 :قيدت فى  2002-03-05برقم ايداع 984
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 143حجاج للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  43628 :قيدت فى  2002-04-13برقم ايداع
 1613وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 144حسين محمد حسين لفي تاجر فرد سبق قيده برقم  48501 :قيدت فى  2004-06-23برقم ايداع
 3336وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-22
 - 145صيدليه د محمد مالك تاجر فرد سبق قيده برقم  55935 :قيدت فى  2006-12-21برقم ايداع
 8541وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 146اشرف عرفه محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67788 :قيدت فى  2015-11-23برقم ايداع
 5554وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-22
 - 147عبير حنفى ابو سريع حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  69019 :قيدت فى  2016-02-23برقم
ايداع  1619وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-22
 - 148حنا فاروق لبيب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  71952 :قيدت فى  2016-10-27برقم ايداع
 8538وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-26
 - 149مصطفى راشد محمود خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  72496 :قيدت فى  2016-12-12برقم
ايداع  10002وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-11
 - 150محمد جمال محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74481 :قيدت فى  2017-05-25برقم ايداع
 4492وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
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 - 151سماء حسن محمود عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74560 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع
 4700وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 152محمد محمد رجب قزامل تاجر فرد سبق قيده برقم  89585 :قيدت فى  2005-11-08برقم ايداع
 1000003وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-07
 - 153جودة للعمال الهندسية  -محمد السيد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  25077 :قيدت فى
 1995-03-07برقم ايداع  978وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-06
 - 154ثروت عطيه ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30377 :قيدت فى  1997-04-03برقم ايداع
 1678وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 155عادل محمود على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31557 :قيدت فى  1997-09-07برقم ايداع
 4650وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-06
 - 156احمد فرج ا محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  40412 :قيدت فى  2000-10-23برقم ايداع
 5585وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-22
 - 157بهاء للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  55314 :قيدت فى  2006-11-06برقم ايداع
 7122وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 158احمد ابراهيم عيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  59835 :قيدت فى  2010-06-08برقم ايداع
 2867وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-07
 - 159مجدى محمود عبد الوالى يحى تاجر فرد سبق قيده برقم  68942 :قيدت فى  2016-02-18برقم
ايداع  1398وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-17
 - 160عصام عمر عبد السلم القبانى تاجر فرد سبق قيده برقم  71066 :قيدت فى  2016-08-07برقم
ايداع  6278وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-06
 - 161مؤسسه العريف لبيع مستلزمات المخابز تاجر فرد سبق قيده برقم  71650 :قيدت فى
 2016-10-03برقم ايداع  7725وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-02
 - 162حسن احمد عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  71834 :قيدت فى  2016-10-18برقم
ايداع  8214وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-17
 - 163ندى عبد الغنى عبد المغنى يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  72455 :قيدت فى 2016-12-07
برقم ايداع  9895وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 164هايدي سامي سعد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  72630 :قيدت فى  2016-12-22برقم ايداع
 10331وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 165سعيد على عبدالمحسن نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  73703 :قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع  2421وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 166حنان عبدالحليم حلمى الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  31221 :قيدت فى  1997-07-27برقم
ايداع  3792وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-26
 - 167مجدى احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36774 :قيدت فى  1999-06-17برقم ايداع
 3330وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-16
 - 168احمد محمد على الشهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  37844 :قيدت فى  1999-10-20برقم ايداع
 5964وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-19
 - 169رجب عبدالهادى عطية العمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  41043 :قيدت فى  2001-02-05برقم
ايداع  555وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-04
 - 170اميل حبيب شفيق كيرلس تاجر فرد سبق قيده برقم  47295 :قيدت فى  2003-12-29برقم ايداع
 6293وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-12-28
 - 171محمد محمود عبد العال غندور تاجر فرد سبق قيده برقم  59632 :قيدت فى  2010-04-07برقم
ايداع  1721وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-06
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 - 172صموئيل باقى سليمان ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  64450 :قيدت فى  2014-01-02برقم
ايداع  31وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-01
 - 173وليد محمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  69447 :قيدت فى  2016-03-12برقم ايداع
 2539وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-11
 - 174عبدالنبي احمد سيد جلبي تاجر فرد سبق قيده برقم  73006 :قيدت فى  2017-01-24برقم ايداع
 662وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 175محمد محمود عبد العال غندور تاجر فرد سبق قيده برقم  73463 :قيدت فى  2017-02-28برقم
ايداع  1749وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 176يوسف حامد سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  74033 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 3371وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 177محمد امام حنفى امام محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  74270 :قيدت فى  2017-05-10برقم
ايداع  3909وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 178ناهد محمود محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  21504 :قيدت فى  1993-09-08برقم ايداع
 3093وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-07
 - 179حسام احمد سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  32460 :قيدت فى  1997-12-14برقم ايداع
 6839وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-13
 - 180صابر عبدالتواب قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  32590 :قيدت فى  1997-12-28برقم ايداع
 7155وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-27
 - 181رمسيس بشاي سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  55133 :قيدت فى  2006-10-17برقم ايداع
 6769وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 182طارق فوزى احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55814 :قيدت فى  2006-12-12برقم ايداع
 8267وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-11
 - 183الشحات حبيب بهنساوى رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  59440 :قيدت فى 2010-01-24
برقم ايداع  317وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-23
 - 184ضياء محمود حنفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  64615 :قيدت فى  2014-02-25برقم
ايداع  963وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-24
 - 185فتحي فهمي حسين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  68034 :قيدت فى  2015-12-10برقم ايداع
 6076وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-09
 - 186سمير حنفى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68711 :قيدت فى  2016-02-03برقم ايداع
 875وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-02
 - 187احمد محمد عبد الحميد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  73537 :قيدت فى 2017-03-06
برقم ايداع  1933وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 188سيد عبد السلم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41802 :قيدت فى  2001-06-12برقم
ايداع  2571وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-11
 - 189منير نوبي محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54138 :قيدت فى  2006-07-12برقم ايداع
 4516وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
 - 190حاتم حسن احمد على الشوربجى تاجر فرد سبق قيده برقم  56177 :قيدت فى  2007-01-17برقم
ايداع  268وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 191شريف عبد الحليم عبد العزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  56334 :قيدت فى 2007-02-11
برقم ايداع  799وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-10
 - 192عصام ناجى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56970 :قيدت فى  2007-07-12برقم ايداع
 3725وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 193عبور على حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  61703 :قيدت فى  2011-09-22برقم
ايداع  4455وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-21
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 - 194صابر عثمان حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73707 :قيدت فى  2017-03-21برقم ايداع
 2438وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 195احمد اسماعيل عطيه دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  73709 :قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع  2442وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 196رمضان عاشور جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73982 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  3238وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 197سعيد فهمى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  74527 :قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
 4599وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 198مؤسسه عزقلنى للتجاره والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  8471 :قيدت فى 1987-07-05
برقم ايداع  1801وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 199مؤسسه عزقلنى للتجاره والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  8471 :قيدت فى 1987-07-05
برقم ايداع  1802وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-07-04
 - 200عماد يوسف رزق فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  49688 :قيدت فى  2004-12-25برقم ايداع
 6646وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-24
 - 201فادى عبدالمسيح صبحى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  56814 :قيدت فى  2007-06-03برقم
ايداع  2959وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 202عمرو محمود عبد العظيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  57440 :قيدت فى 2007-12-25
برقم ايداع  6236وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-24
 - 203ياسر معوض العزب خطابى تاجر فرد سبق قيده برقم  62695 :قيدت فى  2012-05-17برقم
ايداع  2647وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 204محمد مطاوع حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68624 :قيدت فى  2016-01-28برقم ايداع
 691وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-27
 - 205اسلم بدوى عاشور سند عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  70253 :قيدت فى  2016-05-18برقم
ايداع  4330وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-17
 - 206رشا صبحى السيد عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  72139 :قيدت فى  2016-11-09برقم ايداع
 9026وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-08
 - 207محمود ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74241 :قيدت فى  2017-05-09برقم
ايداع  3855وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 208عبدا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30317 :قيدت فى  1997-03-27برقم ايداع
 1547وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 209عبد العزيز عبد العزيز خليل ابو العينين تاجر فرد سبق قيده برقم  39439 :قيدت فى
 2000-05-30برقم ايداع  2868وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-05-29
 - 210نبيل محمود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  53722 :قيدت فى  2006-05-31برقم ايداع
 3378وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-30
 - 211جرجس فكرى دانيال بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم  60499 :قيدت فى  2010-11-04برقم
ايداع  5680وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-03
 - 212سعاد عبد الجواد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  61529 :قيدت فى  2011-07-21برقم ايداع
 3579وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-07-20
 - 213محمود ابراهيم حسان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  63420 :قيدت فى  2012-12-12برقم
ايداع  6036وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-11
 - 214اشرف شهير قطب موسي الشاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  67209 :قيدت فى 2015-10-07
برقم ايداع  4254وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-06
 - 215مكتب عثمان للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  72977 :قيدت فى  2017-01-22برقم ايداع
 608وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
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 - 216اسامة صابر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73150 :قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع
 1015وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 217احمد خليفه عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74219 :قيدت فى  2017-05-08برقم ايداع
 213814وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 218هانى ابراهيم عبده مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  74799 :قيدت فى  2017-06-22برقم ايداع
 5308وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 219شيماء عبدالرحيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  52476 :قيدت فى  2006-01-02برقم ايداع
 46وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-01
 - 220معتز فؤاد حسني ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  53231 :قيدت فى  2006-04-11برقم ايداع
 2123وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-10
 - 221شريف فرحات للغات والترجمة تاجر فرد سبق قيده برقم  61664 :قيدت فى  2011-09-12برقم
ايداع  4247وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-11
 - 222عادل يونان اسحق فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  65356 :قيدت فى  2014-11-02برقم ايداع
 4943وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-01
 - 223حسين محمود مطاوع محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  70327 :قيدت فى  2016-05-24برقم
ايداع  4513وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 224رمضان محمد عبد الحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  72679 :قيدت فى 2016-12-27
برقم ايداع  10486وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-26
 - 225شيماء امام محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  73678 :قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع
 2343وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 226فتحى يسرى عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  18302 :قيدت فى  1992-02-13برقم ايداع
 569وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 227عصام عبد الرحمن محمد حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  44103 :قيدت فى 2002-07-01
برقم ايداع  2895وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 228سيد محمد حفني محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  54788 :قيدت فى  2006-09-17برقم ايداع
 6041وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-16
 - 229كيلنى عبد الفتاح سيد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56907 :قيدت فى  2007-06-24برقم ايداع
 3412وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 230نفين محمد سيد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  72892 :قيدت فى  2017-01-16برقم ايداع
 410وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 231محمد على محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  73909 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 3037وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 232احمد دردير فاضل تاجر فرد سبق قيده برقم  27040 :قيدت فى  1996-01-11برقم ايداع
 178وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-10
 - 233سيد محمد على عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  41195 :قيدت فى  2001-02-25برقم
ايداع  910وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-24
 - 234عمرو شاكر عبد الصادق سليم الغنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  56975 :قيدت فى
 2007-07-15برقم ايداع  3756وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-14
 - 235حسن حاتم حسن مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  67204 :قيدت فى  2015-10-07برقم ايداع
 4249وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-06
 - 236خالد محمد احمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  72427 :قيدت فى  2016-12-05برقم
ايداع  9795وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 237اسلم عبدالرحمن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73632 :قيدت فى  2017-03-14برقم
ايداع  2212وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
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 - 238محمد زينهم احمد محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  74662 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  5006وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
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تجديد شركات
 - 1شركة كمال سيد همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7306 :قيدت فى  1987-02-05برقم ايداع
 358وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2027ص
 - 2اشرف احمد عرفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20829 :قيدت فى  2010-01-21برقم ايداع
 292وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2025ص
 - 3سير شركة سبق قيدها برقم  20829 :قيدت فى  2010-01-21برقم ايداع  292وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2025ص
 - 4تعديل السم التجارى ليصبح احمد ياسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  30425 :قيدت فى
 1997-04-12برقم ايداع  1815وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/04/2027ص
 - 5تعديل اسم الشركة ليصبح ( مدرسة بيبى جاردن  -عربى  -لغات ) فاروق و العامرى فاروق وشركائهم
شركة سبق قيدها برقم  62149 :قيدت فى  2012-01-10برقم ايداع  258وفى تاريخ 2022-06-01
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/01/2027ص
 - 6شعبان عبدالجليل حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  70682 :قيدت فى  2016-06-23برقم ايداع
 5313وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2026ص
 - 7خالد عنتر احمد شرف الدين وشريكة شركة سبق قيدها برقم  71465 :قيدت فى  2016-09-07برقم
ايداع  7275وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/09/2026
12:00:00ص
 - 8تعديل السم التجاري ليصبح محمد حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  73334 :قيدت فى
 2017-02-20برقم ايداع  1460وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/02/2027ص
 - 9محمد حسن عبد اللطيف وشريكته شركة سبق قيدها برقم  73907 :قيدت فى  2017-04-09برقم
ايداع  3029وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/04/2027
12:00:00ص
 - 10محمد صبري احمد عبداالمجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  74054 :قيدت فى 2017-04-23
برقم ايداع  3416وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/04/2027
12:00:00ص
 - 11نظمى نميس مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18934 :قيدت فى  1992-06-03برقم ايداع
 1943وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2027ص
 - 12نظمى نميس مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18934 :قيدت فى  1999-08-22برقم ايداع
 1000001وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/08/2024
ص
 - 13نظمى نميس مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18934 :قيدت فى  2011-02-20برقم ايداع
 1000003وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/02/2026
ص
 - 14محمود عبدالظاهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25588 :قيدت فى  1995-05-28برقم ايداع
 2193وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2025ص
 - 15رضا صديق محمد العشرى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  29980 :قيدت فى  1997-02-19برقم
ايداع  756وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/02/2027
ص
 - 16مسعد ملطي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  55580 :قيدت فى  2006-11-26برقم ايداع 7726
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/11/2026ص
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 - 17هشام امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  59265 :قيدت فى  2009-11-01برقم ايداع 5096
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/10/2024ص
 - 18مصطفى محمود ابراهيم رزة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  60721 :قيدت فى 2010-12-29
برقم ايداع  6667وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/12/2025
12:00:00ص
 - 19شركة التسويق الحترافى مصر(مروان يحي وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  61637 :قيدت فى
 2011-08-29برقم ايداع  4103وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/08/2021ص
 - 20شركة التسويق الحترافى مصر(مروان يحي وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  61637 :قيدت فى
 2012-04-12برقم ايداع  1000006وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/04/2022ص
 - 21محمد سيد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70040 :قيدت فى  2016-04-28برقم ايداع
 3826وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/04/2026ص
 - 22اسامه عبدالحميد سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74071 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
 3455وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 23الء عبد المنعم الطاهر الهونى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  74353 :قيدت فى 2017-05-16
برقم ايداع  4123وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2027
12:00:00ص
 - 24مصوغات سيد وعامر شركة سبق قيدها برقم  7176 :قيدت فى  1987-01-21برقم ايداع 197
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2027ص
 - 25مصوغات عامر وسيد شركة سبق قيدها برقم  7176 :قيدت فى  1994-01-24برقم ايداع 358
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/01/2024ص
 - 26شركة أرتوك أو تو للسيارات ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  24094 :قيدت فى 2011-10-24
برقم ايداع  5066وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/10/2021
12:00:00ص
 - 27شركة طارق سيد احمد الجبروتى شركة سبق قيدها برقم  37731 :قيدت فى  1999-10-10برقم
ايداع  5691وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/10/2024
12:00:00ص
 - 28بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  43271 :قيدت فى  2002-02-04برقم ايداع  551وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/02/2027ص
 - 29شركه نجلء محمد عويس عشماوي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  48720 :قيدت فى
 2004-07-26برقم ايداع  3942وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/07/2024ص
 - 30عاطف احمد وشريكه للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم  62697 :قيدت
فى  2012-05-17برقم ايداع  2653وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/05/2027ص
 - 31علء جمال قمر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  62867 :قيدت فى  2012-07-02برقم ايداع
 3409وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 32شركه سليمان سعيد سيلمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  71581 :قيدت فى  2016-09-25برقم
ايداع  7550وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/09/2026
12:00:00ص
 - 33محمد احمد عبدالشافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  74550 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 4681وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 34سوسن علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9771 :قيدت فى  1988-01-12برقم ايداع  91وفى
تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2023ص
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 - 35تعديل السم التجارى ليصبح ورثة وليم واصف " شيرين وليم وشركاها " شركة سبق قيدها برقم :
 15671قيدت فى  1990-11-10برقم ايداع  3083وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/11/2025ص
 - 36شركه بريزدنشيال نايل كروزس ش.م0م شركة سبق قيدها برقم  18718 :قيدت فى 1992-05-02
برقم ايداع  1487وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/05/2027
12:00:00ص
 - 37اندماج شركه قليوب لصناعات التغليف (خالد حمزه وشركاه)توصية بسيطة فى شركة سيلوباك لصناعات
التغليف ش م م شركة سبق قيدها برقم  19088 :قيدت فى  1992-07-07برقم ايداع  2249وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/07/2027ص
 - 38اسامه سيد حسونه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  43341 :قيدت فى  2002-02-16برقم ايداع
 756وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/02/2027ص
 - 39شركه الميار اسامه سيد حسونه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43341 :قيدت فى 2002-02-16
برقم ايداع  756وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/02/2027
12:00:00ص
 - 40شركه حازم احمد عباس هديه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52808 :قيدت فى 2006-02-19
برقم ايداع  919وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/02/2026
12:00:00ص
 - 41اصبح السم التجارى محمد احمد و مجدى محمد عبدالقادر و شريكتهما شركة سبق قيدها برقم :
 56843قيدت فى  2007-06-06برقم ايداع  3093وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 42شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م (التأمين الهلية سابقا) شركة سبق قيدها برقم  60313 :قيدت
فى  2011-01-11برقم ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 10/01/2026ص
 - 43كريم الدين محمود شريف محمد فهمى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  61679 :قيدت فى
 2011-09-14برقم ايداع  4318وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/09/2026ص
 - 44تعديل السم الى شركة المنهل لتجارة وصناعة الدخان (احمد صبحى وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم :
 62789قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع  3087وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 45تعديل اسم الشركه ليصبح هيثم السيد محمد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  66346 :قيدت فى
 2015-03-24برقم ايداع  1653وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/03/2025ص
 - 46حسام حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  74522 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع 4584
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 47عطيه عبده عبدالموجود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  74860 :قيدت فى  2017-07-05برقم
ايداع  5468وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/07/2027
12:00:00ص
 - 48شركه المهندس مجدي ميشيل عازر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  16558 :قيدت فى
 1991-04-02برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/04/2026ص
 - 49تعدديل السم التجارى ليصبح شريف حسنى يوسف وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  52838 :قيدت
فى  2006-02-22برقم ايداع  1000وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/02/2026ص
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 - 50تعديل السم التجارى ليصبح محمود يوسف اسماعيل عرفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم 56481 :
قيدت فى  2007-03-15برقم ايداع  1491وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 14/03/2027ص
 - 51الشركة المصرية للتجارة شركة سبق قيدها برقم  56481 :قيدت فى  2007-03-15برقم ايداع
 1492وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/03/2027ص
 - 52محمود يوسف اسماعيل عرفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56481 :قيدت فى 2007-03-15
برقم ايداع  1492وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2027
12:00:00ص
 - 53يوسف مصطفى يوسف الحناوى وشركاه محمد واحمد شركة سبق قيدها برقم  56938 :قيدت فى
 2007-07-04برقم ايداع  3597وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/07/2027ص
 - 54ممدوح شعبان امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  64291 :قيدت فى  2013-11-20برقم ايداع
 4842وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/11/2023ص
 - 55احمد محمد عبدالحكيم خليفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  73786 :قيدت فى  2017-03-28برقم
ايداع  2682وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/03/2027
12:00:00ص
 - 56تعديل السم التجارى ليصبح محمد حسين حجازى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18858 :قيدت فى
 1992-05-23برقم ايداع  1795وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/05/2027ص
 - 57مسعد محمد عبد النبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  30868 :قيدت فى  1997-06-14برقم ايداع
 2946وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 58السباعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  37889 :قيدت فى  1999-10-26برقم ايداع  6086وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2024ص
 - 59حمدى محمود يحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  39190 :قيدت فى  2000-04-29برقم ايداع
 2271وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/04/2025ص
 - 60سيف الدين بهجت احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43987 :قيدت فى 2002-06-12
برقم ايداع  2573وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 61تعديل عنوان الشركه واسمها ليصبح الومنيشن( محمد علي عبد الله وشركاه) شركة سبق قيدها برقم :
 53607قيدت فى  2006-05-22برقم ايداع  3094وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2026ص
 - 62محمد علي مدني وشركاه شركة سبق قيدها برقم  55413 :قيدت فى  2006-11-14برقم ايداع
 7349وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/11/2026ص
 - 63تعديل اسم الشركة ليصبح  /الشركة اليابانية لصيانة السيارات ( السيد عفيفى يوسف و شريكه ) شركة
سبق قيدها برقم  55969 :قيدت فى  2006-12-25برقم ايداع  8631وفى تاريخ  2022-06-08تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/12/2026ص
 - 64تعديل اسم الشركة ليصبح محمد ثابت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56834 :قيدت فى
 2007-06-05برقم ايداع  3045وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 65محمود نهاد محمد شرشر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56834 :قيدت فى  2007-06-05برقم
ايداع  3045وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/06/2027
12:00:00ص
 - 66شركة الزيات انترناشيونال للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  60631 :قيدت فى
 2010-12-14برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/12/2025ص
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 - 67تعديل السم التجارى ليصبح احمد عبداللطيف احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  62365 :قيدت فى
 2012-02-23برقم ايداع  1098وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/02/2027ص
 - 68ورشة غالى جرجس لتشفيل المصوغات شركة سبق قيدها برقم  63966 :قيدت فى 2013-06-10
برقم ايداع  2832وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/06/2023
12:00:00ص
 - 69بيشوى عاطف وشريكته شركة سبق قيدها برقم  73166 :قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
 1044وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2027ص
 - 70رحاب سيد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  60522 :قيدت فى  2010-11-08برقم ايداع 5760
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/11/2025ص
 - 71تعديل اسم الشركه ليصبح  /شركه النتاج الحربي لنظم المعلومات شركة سبق قيدها برقم 17088 :
قيدت فى  1991-07-24برقم ايداع  1974وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 23/07/2021ص
 - 72علء عرفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26343 :قيدت فى  1995-09-28برقم ايداع 4076
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/09/2025ص
 - 73بروفت للوراق المالية ش م م شركة سبق قيدها برقم  30992 :قيدت فى  1997-06-26برقم ايداع
 3232وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 74مصطفى عبد العظيم زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  31075 :قيدت فى  1997-07-07برقم
ايداع  3417وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/07/2027
12:00:00ص
 - 75عاطف ابراهيم وشركاه (صيدلية ابراهيم) شركة سبق قيدها برقم  33716 :قيدت فى 1998-05-24
برقم ايداع  2600وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/05/2023
12:00:00ص
 - 76شركه م 0عبدا نجيب برسوم وشركائه شركة سبق قيدها برقم  45410 :قيدت فى 2003-02-18
برقم ايداع  739وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/02/2023
12:00:00ص
 - 77تعدل الى طارق رمضان مجدى وشريكه  0شركة سبق قيدها برقم  55403 :قيدت فى
 2006-11-13برقم ايداع  7328وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/11/2026ص
 - 78تعديل السم التجارى ليصبح محسن عبد الرحمن محمد وشريكه مع بقاء السمه التجاريه كما هى شركة
سبق قيدها برقم  58738 :قيدت فى  2009-03-31برقم ايداع  1565وفى تاريخ  2022-06-12تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/03/2024ص
 - 79تعديل السم التجارى ليصبح احمد سيد احمد موسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  63255 :قيدت
فى  2012-10-22برقم ايداع  5257وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/10/2022ص
 - 80مجدى اسماعيل دياب مبروك وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  70625 :قيدت فى 2016-06-19
برقم ايداع  5173وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/06/2026
12:00:00ص
 - 81محمد علء الدين محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  73514 :قيدت فى  2017-03-05برقم
ايداع  1858وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/03/2027
12:00:00ص
 - 82تعديل لتصبح فاشون ديستركت  -شيرا فارم  -Fashion Distnict CIRA PHARMAشركة سبق
قيدها برقم  73760 :قيدت فى  2017-03-27برقم ايداع  2614وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2027ص
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 - 83شركه السلم للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  9875 :قيدت فى  1991-05-21برقم ايداع
 1437وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2026ص
 - 84محمد سلمة على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9875 :قيدت فى  1991-05-21برقم ايداع
 1437وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2026ص
 - 85شركه السلمه للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  9875 :قيدت فى  1993-08-22برقم
ايداع  2888وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/08/2023
12:00:00ص
 - 86محمد سلمه على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9875 :قيدت فى  1993-08-22برقم ايداع
 2888وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/08/2023ص
 - 87محمد سلمه على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9875 :قيدت فى  1988-12-10برقم ايداع
 2917وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/12/2023ص
 - 88فضل ا على حموده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18288 :قيدت فى  1992-02-11برقم ايداع
 535وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/02/2027ص
 - 89الشركة العربية لصناعة الملبس الجلدية (مونديال) شركة سبق قيدها برقم  18288 :قيدت فى
 1992-02-11برقم ايداع  536وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/02/2027ص
 - 90فضل ا على حموده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18288 :قيدت فى  1992-02-11برقم ايداع
 536وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/02/2027ص
 - 91اندماج شركة حدائق النيل الزراعيه فى شركة البستان للستثمارات الزراعيه ش 0م0م شركة سبق قيدها
برقم  18512 :قيدت فى  1992-03-19برقم ايداع  1034وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2027ص
 - 92اسامه حسن محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  41027 :قيدت فى  2001-02-03برقم ايداع
 527وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/02/2026ص
 - 93شركه الوفاء لتجاره الخشاب محمد عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43579 :قيدت فى
 2002-04-03برقم ايداع  1461وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/04/2027ص
 - 94تعديل السم التجاري ليصبح حمدى عطيه محمد حسان وشريكته شركة سبق قيدها برقم 44072 :
قيدت فى  2002-06-25برقم ايداع  2793وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 24/06/2027ص
 - 95سعد فاروق وشريكته شركة سبق قيدها برقم  48079 :قيدت فى  2004-04-28برقم ايداع 2140
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/04/2024ص
 - 96محسن جابر حامد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56525 :قيدت فى  2007-03-27برقم ايداع
 1740وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2027ص
 - 97سامح العنانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  61911 :قيدت فى  2011-11-16برقم ايداع 5401
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2026ص
 - 98تعديل السم التجارى ليصبح عادل فارس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  62167 :قيدت فى
 2012-01-11برقم ايداع  305وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/01/2027ص
 - 99محمد كمال محمد عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  72632 :قيدت فى  2016-12-22برقم
ايداع  10342وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/12/2026
12:00:00ص
 - 100نعمات محمد الغرباوى وشركائها (ورثه عبد التواب كامل ) شركة سبق قيدها برقم  72869 :قيدت
فى  2017-01-15برقم ايداع  360وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/01/2027ص
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 - 101صليب وميشيل لتشغيل المصوغات الذهبية شركة سبق قيدها برقم  73196 :قيدت فى
 2017-02-09برقم ايداع  1126وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/02/2027ص
 - 102احمد عبدالعزيز رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74526 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  4595وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/05/2027
12:00:00ص
 - 103محمد عبد النبى اسماعيل فرحان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  74756 :قيدت فى
 2017-06-20برقم ايداع  5224وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/06/2027ص
 - 104ورثة المرحوم محمود ابو زيد محمد محمود ابو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13928 :قيدت
فى  1990-01-04برقم ايداع  54وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/01/2025ص
 - 105شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم  16681 :قيدت فى  2005-07-24برقم ايداع
 4057وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/07/2025ص
 - 106اندماج شركه مصطفى على فرج للضاءة الحديثة توصية بسيطة فى شركة الشرق الوسط للضاءه
الحديثه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  18552 :قيدت فى  1992-03-28برقم ايداع  1120وفى تاريخ
 2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2027ص
 - 107المكتب الفني للمقاولت المتكامله ( سيد موسي عبدالرحيم وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم 43971 :
قيدت فى  2002-06-11برقم ايداع  2532وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 108ابراهيم الحسينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56923 :قيدت فى  2007-07-01برقم ايداع
 3526وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2027ص
 - 109نجوى سليم هدايت وشركائها شركة سبق قيدها برقم  60247 :قيدت فى  2011-11-21برقم ايداع
 5473وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/11/2021ص
 - 110تعديل السم التجاري ليصبح  /شريف علي حسين محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم 68271 :
قيدت فى  2015-12-30برقم ايداع  6629وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 29/12/2025ص
 - 111محمد صالح احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3445 :قيدت فى  1985-08-03برقم ايداع
 1359وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/08/2025ص
 - 112شركه العهد الجديد للتجارة (احمد عبد الحليم وشريكته) شركة سبق قيدها برقم  45822 :قيدت فى
 2003-05-04برقم ايداع  2065وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2023ص
 - 113تعديل السم التجارى ليصبح شركة ايهاب المنياوى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  48886 :قيدت
فى  2004-08-22برقم ايداع  4443وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/08/2024ص
 - 114خالد عبد الكريم وشركاة شركة سبق قيدها برقم  56653 :قيدت فى  2007-04-26برقم ايداع
 2252وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2027ص
 - 115ورثة المرحوم سعد عطية خليل ( كاميليا فهمى عوض وشركاة ) شركة سبق قيدها برقم 61884 :
قيدت فى  2011-11-02برقم ايداع  5280وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 01/11/2026ص
 - 116حماده عبدالعظيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  62759 :قيدت فى  2012-06-03برقم
ايداع  2945وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/06/2027
12:00:00ص
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 - 117ورثة عبد الجليل المهدى ( عمرو عبد الجليل وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  65271 :قيدت فى
 2014-09-30برقم ايداع  4489وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/09/2024ص
 - 118حسن عبد الرحمن مباشر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  69273 :قيدت فى  2016-03-09برقم
ايداع  2142وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/03/2026
12:00:00ص
 - 119احمد حمدى الحسانين الحسانين هاشم وشركائه شركة سبق قيدها برقم  70808 :قيدت فى
 2016-07-12برقم ايداع  5606وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/07/2026ص
 - 120ولء محمود سمير محمد عياد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8337 :قيدت فى 1987-06-16
برقم ايداع  1626وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/06/2027
12:00:00ص
 - 121ثرى جولى للسياحة شركة سبق قيدها برقم  8337 :قيدت فى  2014-09-18برقم ايداع 4296
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/09/2024ص
 - 122ولء محمود سمير عياد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8337 :قيدت فى  2014-09-18برقم
ايداع  4296وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/09/2024
12:00:00ص
 - 123شركة ناصف للخدمات الصحفية والدعاية والنشر شركة سبق قيدها برقم  11093 :قيدت فى
 1988-08-18برقم ايداع  1864وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/08/2023ص
 - 124نبيل لتشغيل المعادن والتجهيزات الطبيه شركة سبق قيدها برقم  30496 :قيدت فى 1997-04-24
برقم ايداع  1969وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 125النيل للتجهيزات شركة سبق قيدها برقم  30496 :قيدت فى  2003-10-27برقم ايداع 5327
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/10/2023ص
 - 126نبيل لتشغيل المعادن والتجهيزات الطبيه شركة سبق قيدها برقم  30496 :قيدت فى 2003-10-27
برقم ايداع  5327وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/10/2023
12:00:00ص
 - 127تعديل السم التجارى للشركة ليصبح فرحان ستيل شركة سبق قيدها برقم  61508 :قيدت فى
 2011-07-18برقم ايداع  3477وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/07/2026ص
 - 128تعديل اسم الشركة ليصبح عبدالحميد احمد عليوه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  61810 :قيدت فى
 2011-10-17برقم ايداع  4919وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/10/2026ص
 - 129تعديل السم الى النافورة هشام جودة احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  62173 :قيدت فى
 2012-01-11برقم ايداع  322وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/01/2027ص
 - 130شركة احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  64040 :قيدت فى  2013-07-10برقم ايداع
 3262وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/07/2023ص
 - 131عمرو اسامه محمود سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74362 :قيدت فى  2017-05-17برقم
ايداع  4142وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2027
12:00:00ص
 - 132احمد عبدالعظيم سالمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  22838 :قيدت فى  1994-04-04برقم
ايداع  1223وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/04/2024
12:00:00ص
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 - 133محمود ابراهيم السيد عابدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  30996 :قيدت فى 1997-06-28
برقم ايداع  3242وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2027
12:00:00ص
 - 134حليم الدسوقى محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  48976 :قيدت فى  2004-09-01برقم ايداع
 4660وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/08/2024ص
 - 135ياسر حسنى الفحار وشركاة شركة سبق قيدها برقم  60810 :قيدت فى  2011-01-09برقم ايداع
 195وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/01/2026ص
 - 136عرفه عمر السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18120 :قيدت فى  1992-01-12برقم ايداع
 162وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2027ص
 - 137تعديل السم التجارى الى ورثة فايزة حنا ميخائيل جرجس فؤاد فلتاؤوس وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 18974 :قيدت فى  1992-06-15برقم ايداع  2005وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2027ص
 - 138تعديل السم التجارى ليصبح شركة الطارق للخدمات  -محمود محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها
برقم  43907 :قيدت فى  2002-06-03برقم ايداع  2381وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2027ص
 - 139عيد مصطفى عيد واحمد مصطفى عيد وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  47381 :قيدت فى
 2004-01-12برقم ايداع  177وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/01/2024ص
 - 140تعديل السم التجارى ليصبح جورج صبحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  62249 :قيدت فى
 2012-01-24برقم ايداع  575وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/01/2027ص
 - 141ورثة يوسف ابو المجد محمد هالة منازع وشركاها شركة سبق قيدها برقم  63126 :قيدت فى
 2012-09-25برقم ايداع  4702وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/09/2022ص
 - 142احمد ابو زيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66708 :قيدت فى  2015-06-29برقم ايداع
 2652وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/06/2025ص
 - 143العجيزى للعماره والتصميمات شركة سبق قيدها برقم  69940 :قيدت فى  2016-04-21برقم
ايداع  3626وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/04/2026
12:00:00ص
 - 144ابراهيم حنفي محمد محمود حموده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70657 :قيدت فى
 2016-06-22برقم ايداع  5265وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/06/2026ص
 - 145تعديل السم التجارى ليصبح طه جمعه محمد على وشريكته شركة سبق قيدها برقم  74394 :قيدت
فى  2017-05-21برقم ايداع  4225وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/05/2027ص
 - 146حسام السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74696 :قيدت فى  2017-06-15برقم ايداع 5088
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2027ص
 - 147خالد قاسم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  25828 :قيدت فى  1995-07-06برقم ايداع 2802
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/07/2025ص
 - 148المهندس للتجارة  -اسامه عثمان احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27444 :قيدت فى
 1996-03-26برقم ايداع  1339وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/03/2026ص
 - 149تعيل اسم الشركه ليصبح رؤيه اون لين لتداول الوراق الماليه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم :
 30941قيدت فى  1997-06-19برقم ايداع  3094وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
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 - 150تعدل الي حامد محمد ماهر حامد وشركاه  0شركة سبق قيدها برقم  43426 :قيدت فى
 2002-03-06برقم ايداع  1006وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2027ص
 - 151تعديل اسم الشركه ليصبح شركه محمد سمير كمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  46919 :قيدت
فى  2003-10-14برقم ايداع  5083وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/10/2023ص
 - 152ابراهيم كمال وشريكة شركة سبق قيدها برقم  49604 :قيدت فى  2004-12-15برقم ايداع
 6421وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/12/2024ص
 - 153عابدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  52491 :قيدت فى  2006-01-03برقم ايداع  80وفى
تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2026ص
 - 154بهى الدين عصمت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7065 :قيدت فى  1987-01-06برقم ايداع
 52وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/01/2002ص
 - 155حمدى محمد مصطفى و شريكه شركة سبق قيدها برقم  11464 :قيدت فى  1988-10-19برقم
ايداع  2423وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/10/2023
12:00:00ص
 - 156تعديل السم التجارى الى عماد عليوه عبدالوهاب وشريكة شركة سبق قيدها برقم  12731 :قيدت فى
 1989-06-04برقم ايداع  1500وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2019ص
 - 157خالد عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  38496 :قيدت فى  2000-01-29برقم ايداع
 398وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/01/2025ص
 - 158عبد المنعم محمد عمر شريكه خالد محمد عبد اللطيف للجهزة والدوات والمستلزمات الطبيه شركة سبق
قيدها برقم  43234 :قيدت فى  2002-01-28برقم ايداع  446وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2027ص
 - 159شركه غلب ميديكال شركة سبق قيدها برقم  47132 :قيدت فى  2003-12-02برقم ايداع
 5798وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/12/2023ص
 - 160شركة عماد عمر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65372 :قيدت فى  2014-11-06برقم ايداع
 5037وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/11/2024ص
 - 161شركه عماد عمر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66989 :قيدت فى  2015-09-14برقم ايداع
 3788وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/09/2025ص
 - 162تعديل السم التجارى ليصبح عوض عايد نادر ومحمد رجب عبدالغنى شركة سبق قيدها برقم :
 71661قيدت فى  2016-10-04برقم ايداع  7756وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/10/2026ص
 - 163تعديل السم التجاري اشرف سعيد عبده وشريكة شركة سبق قيدها برقم  73200 :قيدت فى
 2017-02-09برقم ايداع  1142وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/02/2027ص
 - 164حسنى ابراهيم حسنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74414 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 4303وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 165شريف امير احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  74640 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
 4944وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 166هدي علي كامل وشركاها شركة سبق قيدها برقم  55261 :قيدت فى  2006-11-01برقم ايداع
 7012وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/10/2026ص
 - 167ورثة أنصاف عبد ا محمد شركة سبق قيدها برقم  57535 :قيدت فى  2008-01-22برقم ايداع
 386وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2023ص
 - 168شركة اخوان هاشم للدواجن شركة سبق قيدها برقم  59063 :قيدت فى  2009-08-03برقم ايداع
 3760وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/08/2024ص
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 - 169تعديل السم التجارى الى وفاء جابر وشريكتها مع بقاء السمة التجارية كما هى شركة سبق قيدها برقم :
 70725قيدت فى  2016-06-28برقم ايداع  5424وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/06/2026ص
 - 170ليلي محمد احمد شلبي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  11755 :قيدت فى  1988-12-10برقم
ايداع  2920وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/12/2003
12:00:00ص
 - 171سيد عبدالعزيز السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18456 :قيدت فى  1992-03-10برقم ايداع
 929وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/03/2027ص
 - 172سمير فهمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18802 :قيدت فى  1992-05-16برقم ايداع 1674
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 173هشام محمد حافظ  -اشرف سعد حسن وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  51299 :قيدت فى
 2005-08-02برقم ايداع  4270وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/08/2025ص
 - 174عاطف رفاعي عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  54688 :قيدت فى  2006-09-07برقم
ايداع  5843وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/09/2026
12:00:00ص
 - 175شركة مرجان للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  62003 :قيدت فى  2011-12-19برقم
ايداع  5899وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/12/2026
12:00:00ص
 - 176كريم سعيد محمد حماد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  66464 :قيدت فى  2015-04-26برقم
ايداع  1465وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/04/2025
12:00:00ص
 - 177مارى رجاء رمزى الخولى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  73351 :قيدت فى 2017-02-21
برقم ايداع  1494وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/02/2027
12:00:00ص
 - 178سيد حسين اسماعيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  74316 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 4041وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/05/2027ص
 - 179تعديل السم التجارى ليصبح ورثة زكى ابوالعل عمر( عمرو زكى ابوالعل عمر واسامه زكى ابوالعل
عمر ) شركة سبق قيدها برقم  21500 :قيدت فى  1993-09-08برقم ايداع  3088وفى تاريخ
 2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2003ص
 - 180شركة عبدالناصر جاد حسين و محمد فرحان حسين شركة سبق قيدها برقم  30616 :قيدت فى
 1997-05-14برقم ايداع  2281وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/05/2027ص
 - 181تعديل السم التجارى ليصبح خالد محمد سيد محمد حسن علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 34846قيدت فى  1998-10-13برقم ايداع  5450وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/10/2023ص
 - 182شركة الحماده للتسويق والتجارة  -محمد عبدالحميد فهمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم 40670 :
قيدت فى  2000-12-02برقم ايداع  6197وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 01/12/2025ص
 - 183احمد عبد الحكيم عباس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  46085 :قيدت فى  2003-06-09برقم
ايداع  2758وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/06/2023
12:00:00ص
 - 184تعديل عنوان الشركه الى احمد عادل سيد عبدالسلم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  60762 :قيدت
فى  2011-01-05برقم ايداع  81وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/01/2026ص
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 - 185تعديل اسم الشركه ليصبح طارق حسن رفاعى متولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم 62761 :
قيدت فى  2012-06-04برقم ايداع  2951وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 186شركة هانى مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  68686 :قيدت فى  2016-02-02برقم ايداع
 832وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2026ص
 - 187الشركه المصريه لنظمة التصالت ( اجيسكوم ) ش  0م0م شركة سبق قيدها برقم  74582 :قيدت
فى  2017-06-05برقم ايداع  4764وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 188شركة شمال غرب غارب للبترول ش0م0م طبقا لقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم  93لسنة 2013
شركة سبق قيدها برقم  74665 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع  5015وفى تاريخ 2022-06-27
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 189ورثة على هاشم مصطفى عفاف عبد المنعم مصطفى وشركاها شركة سبق قيدها برقم 43773 :
قيدت فى  2002-05-08برقم ايداع  1977وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 07/05/2027ص
 - 190دومه للتجاره السيد محمد عبده دومه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43841 :قيدت فى
 2002-05-22برقم ايداع  2203وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/05/2027ص
 - 191عثمان علي علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  47827 :قيدت فى  2004-03-27برقم ايداع
 1465وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2024ص
 - 192مدارس زهور الياسمين للغات زينب حسبن توفيق وشركائها شركة سبق قيدها برقم  62261 :قيدت
فى  2012-01-26برقم ايداع  601وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/01/2027ص
 - 193كامل محمد سعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  62965 :قيدت فى  2012-07-22برقم ايداع
 3811وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/07/2027ص
 - 194تعديل اسم الشركة ليصبح عبدالناصر عبدا عبدالكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم 43037 :
قيدت فى  2001-12-25برقم ايداع  5842وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 24/12/2026ص
 - 195تعديل اسم الشركة ليصبح عبدالناصر عبدا عبدالكريم وشركاه مع بقاء السمة التجارية كما هى (يثرب
للنقل والتجارة ) شركة سبق قيدها برقم  43037 :قيدت فى  2001-12-25برقم ايداع  5842وفى تاريخ
 2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/12/2026ص
 - 196شركه يثرب للنقل والتجاره شركة سبق قيدها برقم  43037 :قيدت فى  2005-12-05برقم ايداع
 6635وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/12/2025ص
 - 197عبد الناصر عبد ا عبد الكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43037 :قيدت فى 2005-12-05
برقم ايداع  6635وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2025
12:00:00ص
 - 198محمود حسن احمد وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  53063 :قيدت فى  2006-03-20برقم ايداع
 1605وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2026ص
 - 199احمد مدحت وشريكته شركة سبق قيدها برقم  53515 :قيدت فى  2006-05-11برقم ايداع
 2840وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2026ص
 - 200مدحت رمضان احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  56307 :قيدت فى  2007-02-05برقم ايداع
 662وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2027ص
 - 201محمد محمود محمد المصرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  67733 :قيدت فى 2015-11-18
برقم ايداع  5433وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/11/2025
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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 - 202شركه عبد الجواد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  72382 :قيدت فى  2016-12-01برقم
ايداع  9700وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/11/2026
12:00:00ص
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