جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب الجيزة 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
 - 1على محمد احمد ابوعطاا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 8752
ورقم قيد  251001محل رئيسى عن خدمات الدفع اللكترونيه واكسسوار المحمول فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ,بجهة محافظة الجيزة رقم 13شارع نجيب محفوظ عيسي حمدي سابقا -العجوزة
 - 2سلطان ابوالعل سعد شعيب تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 8855
ورقم قيد  192980رئيسى آخر عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة شارع ابو العل شعيب زاوية ابو
مسلم -ابو النمرس
 - 3كمال متى شاكر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  9,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  8926ورقم
قيد  213386رئيسى آخر عن سنتر ادوات منزليه ومفروشات وملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة ش مستشفي الصدر بجوار اسواق العابد قرب من سنترال
العمرانيه
 - 4سعيد عبد الفتاح عبد العليم عبد الصمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  9232ورقم قيد  240492رئيسى آخر عن مكتب نقل ورحلت داخل جمهرية مصر العربية ,بجهة
محافظة الجيزة 12شارع احمد عرابي البراجيل -مركز اوسيم -بالدور الول
 - 5عبدالرحمن علي موسى رجب موسى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 9258ورقم قيد  251007رئيسى آخر عن مركز خدمة تكيفات وغسالت اتوماتيك (تركيب وصيانة ) ,بجهة
محافظة الجيزة  4ش البحر العظم بملك عبدالرحمن علي موسي رجب
 - 6عبدالرحمن علي موسى رجب موسى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 9258ورقم قيد  251007رئيسى آخر عن مركز خدمة تكيفات وغسالت اتوماتيك (تركيب وصيانة ) ,بجهة
محافظة بنى سويف عزبة امين لطفى ملك /على موسى رجب
 - 7ميلد بخيت عبد السيد غبر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 9496ورقم قيد  241901رئيسى آخر عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 6شارع نصحي بسيط -امباية
 - 8اشرف سعد حسين عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 9490ورقم قيد  251013محل رئيسى عن مكتب توكيلت تجارية وتحصيل فواتير وشيكات فيما عدا
الخدمات البنكية ,بجهة محافظة الجيزة 1شارع وجيه الدكروري من شارع ترعة الزمر-العمرانية
 - 9هويدا يحى عبد المطلب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 9670
ورقم قيد  215022رئيسى آخر عن توريدات عموميه فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ,بجهة محافظة
الجيزة مصر اسيوط الزراعي بجوار البنك الهلي العياط
 - 10سعيد جوده نور الدين عبد الجليل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 9784ورقم قيد  206994رئيسى آخر عن اداره صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة  2أ ش عقبه الدقي
 - 11اميره على حمدى رجب تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 9766
ورقم قيد  249894رئيسى آخر عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة  118ب عماره  5ش جاردينيا
حدائق الهرام الهرم الدور الول
 - 12محمد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 9949
ورقم قيد  194076رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  1ش وحيد من القوميه العربيه
الوراق
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 - 13دينا رجائي ادوارد ديمتري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 9844
ورقم قيد  251025محل رئيسى عن مركز تجميل فيما عدا اجراء العمليات الجراحيه ,بجهة محافظة الجيزة
 11ش عبدالعزيز سليم الدور الرضي مدينه الضباط الدقي
 - 14محمود محمد عبد العال سليمان تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 10283ورقم قيد  200749رئيسى آخر عن تعبئة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة 3شارع محمود عبد
العال من شارع عدوي سليم -عمرانية
 - 15عبد المسيح لطفى شحاته تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 10270
ورقم قيد  222259رئيسى آخر عن مغسلة سيارات ,بجهة محافظة الجيزة  1ش الشهيد احمد حمدي ناصيه ش
سيد العربي ب الدكرور
 - 16محمد عبدالصمد سعيد محمد تاجر فرد رأس ماله  8,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 10424
ورقم قيد  245842رئيسى آخر عن نقل عمال داخل جمهرية مصر العرابية ,بجهة محافظة الجيزة رقم 3
شارع المعهد الديني نكل  -منشاة القناطر
 - 17سهير احمد السيد كيلني تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 10390
ورقم قيد  251039محل رئيسى عن تعبئة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة شارع رزق الجامع
الكبير عزبه البعديه-مركز اوسيم
 - 18محمد نبيل بدر عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 10437ورقم قيد  251041محل رئيسى عن توسيق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 73شارع عبد المنعم
رياض -العجوزة
 - 19رضا ياسين السيد ابوعيشه تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 10655
ورقم قيد  189247رئيسى آخر عن عطاره ,بجهة محافظة الجيزة المنصوريه ش الطابونه الغربيه م منشاه
القناطر
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فروع الفراد
 - 1كمال احمد محمد محمد قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  8984ورقم قيد  222916محل فرعى عن
مخبز بلدى نصف الى بجهة محافظة الجيزة  10ش اسماعيل حمد متفرع من ش ناهيا  -بولق الدكرور
 - 2علء محمد زكى محمد اسماعيل قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  9171ورقم قيد  200436محل
فرعى عن توريدات عمومية ماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر او مستلزماته او مواد الدعاية او العلن بجهة محافظة
الجيزة محل رقم 36شارع المام الغزالي /م غ -امبابة
 - 3سيد احمد محمد احمد قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  9297ورقم قيد  130277محل فرعى عن
علفه بجهة محافظة الجيزة ناصيه حاره علي عثمان مع ش ترعه بشتيل من ش بشتيل العمومي حوض الرمله امبابه
 - 4محمد محسن حنفي خطاب قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  9453ورقم قيد  130818محل فرعى
عن اضاف تجهيز المأكولت بجهة محافظة الجيزة محل  1الدور الرضي عقار  72سابقا  78حاليا ش الملك فيصل
 - 5يوسف محمد على اسماعيل النحاس قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  9576ورقم قيد  182787محل
فرعى عن صيدلية بجهة محافظة الجيزة ح11مجاورة  4عمارة  14/6محل - 1الشيخ زايد
 - 6عصام محمد ابراهيم محمد قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  9753ورقم قيد  251021محل فرعى
عن تجهيز و بيع الكباب والكفتة بجهة محافظة القاهرة محل  86منطقة الخدمات المنزلية مدينة الرحاب مدينة نصر
 - 7عصام محمد ابراهيم محمد قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  9753ورقم قيد  251021محل فرعى
عن تجهيز و بيع الكباب والكفتة بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان  /منفذ  54اعلي معرض حديقة عائلت
نادى الصيد
 - 8احمد باهر محمد فوزى قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  9952ورقم قيد  250457محل فرعى عن
قص الشعر للسيدات والتجميل والعنايه بالظافر دون العمليات الجراحيه بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح
محل  202الدور الول مول سيلفر ستار قطعه 102 , 100التجمع الخامس
 - 9احمد باهر محمد فوزى قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  9952ورقم قيد  250457محل فرعى عن
قص الشعر للسيدات والتجميل والعنايه بالظافر دون العمليات الجراحيه بجهة محافظة الجيزة مجاوره  3مول 360
التجارى محل F12
 - 10السيد بخيت ابو ضيف احمد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  10104ورقم قيد  208301محل
فرعى عن كافيتريا لتحضير و بيع المشروبات بجهة محافظة الجيزة 8عمارات الشركة الوطنية بجوار فندق قاعود
اخر -فيصل
 - 11احمد ابراهيم محمد عبد المنعم قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  10140ورقم قيد  239876محل
فرعى عن مقاولت عامه وتوريدات بجهة محافظة الجيزة 3شارع مدكور من شارع السودان -المهندسين
 - 12داليا صلح صديق محمد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  10395ورقم قيد  193361محل فرعى
عن صيدلية بجهة محافظة الجيزة 5شارع الصفا من سمير جوهر بشتيل -مركز اوسيم
 - 13عبد الرحمن محمد عبد العزيز قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  10562ورقم قيد  248353محل
فرعى عن اضافه نشاط الستيراد فيما عدا ( المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة محافظة القاهرة 34
ش الشيخ قمر السكاكين
 - 14عبد الرحمن محمد عبد العزيز قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  10562ورقم قيد  248353محل
فرعى عن اضافه نشاط الستيراد فيما عدا ( المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة محافظة الجيزة
اضافه فرع بالعنوان  /محل رقم  140عقار رقم  8ش لبنان
 - 15مني حسني عبد العظيم قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  10528ورقم قيد  251042محل فرعى
عن كوافير رجالى بجهة محافظة القاهرة  168ش شبرا
 - 16مني حسني عبد العظيم قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  10528ورقم قيد  251042محل فرعى
عن كوافير رجالى بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  31 /ش النصار
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قيود الشركات
 - 1عبد الحميد علء الدين عبد الحميد
بكر وشركاه شركة رأس مالها  400,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  8709ورقم قيد
 250999مركز عام عن توريدات في قطع غيار السيارات وتوكيلت تجارية بجهة محافظة الجيزة 1شارع
العمده اسباتس -الهرم
 - 2محمد مجدي سيد احمد الهللي وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  8710ورقم قيد  251000مركز عام عن تجاره السيارات بجهة محافظة الجيزة الشقه رقم 2
الكائنه بالدور الول علوي برج  55ش جامعه الدول العربيه العجوزه
 - 3عاطف عبدا حسونه سيد وشركاه شركة رأس مالها  3,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 9912ورقم قيد  251028مركز عام عن مخبز بلدي بجهة محافظة الجيزة 6شارع محمود محمد -وراق
العرب -الوراق
 - 4ماريو مدحت وشركاه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 10133
ورقم قيد  251032مركز عام عن كافتيريا لتقديم المشروبات والمأكولت بجهة محافظة الجيزة 130شارع
النيل -قسم العجوزة
 - 5مينا اسكندر وشريكه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 10265ورقم قيد  251036مركز عام عن استيراد سيارات مستعمله للمعاقين ومستلزمات كراسي معاقين
بجهة محافظة الجيزة  181ش السودان المهندسين
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فروع الشركات
 - 1البسيونى للمعدات قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  8816ورقم قيد  121673فرعى عن مقر
اداري بجهة محافظة الجيزة  73ش عبدالمنعم رياض
 - 2البسيونى للمعدات قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  8818ورقم قيد  121673فرعى عن
مركز خدمه للشركه ونشاطه صيانه المعدات واللت الكهربائية والميكانيكية بجهة محافظة الجيزة الكيلو 26
طريق مصر اسكندريه الصحراوي منطقه اللف فدان
 - 3مؤسسة النيل للتجارة الدولية (اشرف العدوى وشريكه) قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع 8820
ورقم قيد  169665فرعى عن تصدير واستيراد والحاصلت الزراعيه ومستلزمات النتاج للحاصلت
الزراعيه واستيراد كافه المستلزمات اللزمة لمباشرة لمباشرة نشاط بجهة محافظة الجيزة وحده  271منتجع بلم
هيلز
 - 4مؤسسة النيل للتجارة الدولية (اشرف العدوى وشريكه) قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع 8822
ورقم قيد  169665فرعى عن تصدير واستيراد والحاصلت الزراعيه ومستلزمات النتاج للحاصلت
الزراعيه واستيراد كافه المستلزمات اللزمة لمباشرة لمباشرة نشاط بجهة محافظة الجيزة الوحده )D-C( 4مبني
بوليجون مشروع سوديك الشيخ زايد
 - 5نيهال سمير محمد فهمى رجب وشركائها قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  8777ورقم قيد
 250624فرعى عن القيام بالخدمات الهندسية بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي شقة رقم  1بالعقار رقم
17شارع دمشق -المهندسين
 - 6الشركة الهندسية الذهبية قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  8777ورقم قيد  250624فرعى
عن القيام بالخدمات الهندسية بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي شقة رقم  1بالعقار رقم 17شارع دمشق -
المهندسين
 - 7محمد ابر اهيم احمد صفى الدين وشركاه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  8875ورقم قيد
 201814فرعى عن المقاولت العامه وتشيد العقارات و الستيراد والتصدير و العمال التكميلية (جميع انواع
التشطيبات والعزل والمقاولت الخفيفة والتوريدات العامة) والصنعات الحديدية لدى الغير بجهة محافظة الجيزة
شقة رقم 104الدور الول عقار رقم 369شارع الهرم بجوار سينما رادوبيس مدخل أ -الهرم
 - 8الشركة الهندسية للمقاولت العامة والستثمار العقاري قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 8875
ورقم قيد  201814فرعى عن المقاولت العامه وتشيد العقارات و الستيراد والتصدير و العمال التكميلية (
جميع انواع التشطيبات والعزل والمقاولت الخفيفة والتوريدات العامة) والصنعات الحديدية لدى الغير بجهة
محافظة الجيزة شقة رقم 104الدور الول عقار رقم 369شارع الهرم بجوار سينما رادوبيس مدخل أ -الهرم
 - 9حاتم حسين رجائي وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  9085ورقم قيد  79892فرعى
عن صناعة الملبس الجاهزة و قص و حياكة و تطريز المفروشات و تصنيع اللحاف و المخدة و منتجات الفايبر
بغرض التوريدات للفنادق و التصدير و الستيراد و التوريدات الفندقية و تصنيع القمشة و النسيج وطباعة
القمشه والمفروشات وغزل ونسيج القمشة تريكو بجهة محافظة الجيزة القطع ارقام  5/7/9/11منطقة 124
فدان المنطقة الصناعية -ابو رواش
 - 10تى  ,ام للملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  9085ورقم قيد  79892فرعى
عن صناعة الملبس الجاهزة و قص و حياكة و تطريز المفروشات و تصنيع اللحاف و المخدة و منتجات الفايبر
بغرض التوريدات للفنادق و التصدير و الستيراد و التوريدات الفندقية و تصنيع القمشة و النسيج وطباعة
القمشه والمفروشات وغزل ونسيج القمشة تريكو بجهة محافظة الجيزة القطع ارقام  5/7/9/11منطقة 124
فدان المنطقة الصناعية -ابو رواش
 - 11ملوك وشركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  9092ورقم قيد  111568فرعى عن
اضاف مصنع بجهة محافظة الجيزة لقم  G50/G51بالملحق رقم  4الكائن بالمجمع التجار مول العرب ميدان
جهنيه
 - 12شركة ابراهيم يس السيد عمر عمر وشريكته قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  9368ورقم قيد
 215875فرعى عن مكتب اداري للشركه بجهة محافظة الجيزة  1ش الجابر  -مدكور  -الهرم
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 - 13شركه كرييتف لينز قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  9368ورقم قيد  215875فرعى عن
مكتب اداري للشركه بجهة محافظة الجيزة  1ش الجابر  -مدكور  -الهرم
 - 14هاني كامل عبداللطيف وشريكه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  9427ورقم قيد 246162
فرعى عن المقاولت بجهة محافظة الجيزة  13ش ناصر المتفرع من فاطمه رشدي خاتم المرسلين الهرم
 - 15المؤسسه العالميه للمقاولت قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  9427ورقم قيد 246162
فرعى عن المقاولت بجهة محافظة الجيزة  13ش ناصر المتفرع من فاطمه رشدي خاتم المرسلين الهرم
 - 16قاسم قدرى قاسم قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  9509ورقم قيد  203774فرعى عن
اصبح  /العلج الطبيعي فقط اصابات رياضيه بجهة محافظة الجيزة الحي الثامن مول الياسمين الدور الول
السادس من اكتوبر
 - 17ليف سبورت قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  9509ورقم قيد  203774فرعى عن اصبح
 /العلج الطبيعي فقط اصابات رياضيه بجهة محافظة الجيزة الحي الثامن مول الياسمين الدور الول السادس من
اكتوبر
 - 18مصطفى محمد علء الدين هاشم وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  9862ورقم قيد
 166541فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم و
الكوافير الحريمي والرجالي ومشاركه وايجار محلت وفروع الشركه للغير لنشاط الكافيهات والمطاعم بجهة
محافظة الجيزة الوحده رقم  AW 420محمور كريزي ووتر مدخل الشيخ زايد  2الشيخ زايد
 - 19الشركة المصرية المتحدة لمستلزمات التجميل قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  9862ورقم قيد
 166541فرعى عن اصبح  /استيراد جميع المنتجات التى تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية
والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى
الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة
وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد
تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها
وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم و
الكوافير الحريمي والرجالي ومشاركه وايجار محلت وفروع الشركه للغير لنشاط الكافيهات والمطاعم بجهة
محافظة الجيزة الوحده رقم  AW 420محمور كريزي ووتر مدخل الشيخ زايد  2الشيخ زايد
 - 20محمد محمود ابو العل على وشريكته قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  10241ورقم قيد
 251033فرعى عن صالة جيم بالضافة الى غرفة ملبس وحمامات كائنة اسفل التراس بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  12أ شارع  104الدور الثانى
 - 21محمد محمود ابو العل على وشريكته قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  10241ورقم قيد
 251033فرعى عن صالة جيم بالضافة الى غرفة ملبس وحمامات كائنة اسفل التراس بجهة محافظة
الجيزة اضافة فرع جديد للشركة بالعنوان  /الكائن في التراس ديك اعلي مبني الحفلت بنادى المقاولون العرب
للتجديف بشارع النيل
 - 22ترانسفورمرز فيتنس سنتر جيم قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  10241ورقم قيد 251033
فرعى عن صالة جيم بالضافة الى غرفة ملبس وحمامات كائنة اسفل التراس بجهة محافظة القاهرة العقار رقم
 12أ شارع  104الدور الثانى
 - 23ترانسفورمرز فيتنس سنتر جيم قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  10241ورقم قيد 251033
فرعى عن صالة جيم بالضافة الى غرفة ملبس وحمامات كائنة اسفل التراس بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع
جديد للشركة بالعنوان  /الكائن في التراس ديك اعلي مبني الحفلت بنادى المقاولون العرب للتجديف بشارع النيل
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محو  -شطب
 - 1احمد على قاسم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144600قيد فى  2001-12-05برقم ايداع 13054
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة
 - 2المعتز بال ناجح السيد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  183647قيد فى  2006-11-30برقم ايداع
 19716وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 3سعيد محمد محمد محمود عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  245074قيد فى  2019-01-01برقم ايداع
 4وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 4هشام جابر حسين ابو العطا تاجر فرد سبق قيده برقم  70232قيد فى  1986-06-25برقم ايداع 4352
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 5ممدوح عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  154444قيد فى  2003-07-26برقم
ايداع  7928وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 6حنان انور عبد الخالق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  178227قيد فى  2006-06-07برقم ايداع
 9350وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 7ناجى عبده لوندى اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  207692قيد فى  2010-11-28برقم ايداع
 20631وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 8ناجى عبده لوندى اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  207692قيد فى  2013-09-19برقم ايداع
 10075وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر
 - 9احمد محمد مصطفى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  54300قيد فى  1981-07-02برقم ايداع 4376
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 10عبد الرحمن رشوان درويش عبد الله تاجر فرد سبق قيده برقم  129977قيد فى  1999-08-31برقم
ايداع  10303وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 11عيد حسنين عبد الجابر حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  217473قيد فى  2011-12-07برقم ايداع
 21568وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 12اسلم حمدى سيد احمد حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم  241079قيد فى  2018-01-17برقم ايداع
 1019وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 13ياسر عبدالحليم حداد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  135362قيد فى  2000-06-13برقم ايداع
 7055وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 14محسن عبد العزيز قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  179864قيد فى  2006-07-24برقم ايداع
 12526وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة
 - 15ناهد عبد الحميد يوسف جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  205546قيد فى  2010-08-26برقم ايداع
 15700وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 16اسماعيل احمد حيدر عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  210212قيد فى  2017-03-22برقم ايداع
 4694وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 17طارق سيد عبدالمقصود طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  64596قيد فى  1984-09-02برقم ايداع
 5014وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة
 - 18جمعه كامل محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72614قيد فى  1987-01-06برقم ايداع 179
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 19صيدليه طارق تاجر فرد سبق قيده برقم  95654قيد فى  1993-05-27برقم ايداع  3267وفى تاريخ
 2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 20صيدليه طارق تاجر فرد سبق قيده برقم  95654قيد فى  1993-05-27برقم ايداع  3268وفى تاريخ
 2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسي والفرع
 - 21غريب محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  135483قيد فى  2000-06-20برقم ايداع 7309
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 22مكتب رحلت امير زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  175663قيد فى  2006-03-21برقم ايداع
 4386وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 23شريف محمود حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  194707قيد فى  2009-07-14برقم ايداع
 9664وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 24محمد محمود محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  211292قيد فى  2011-05-05برقم ايداع 6701
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 25خالد محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  218674قيد فى  2012-01-15برقم ايداع
 963وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسي والفرع
 - 26علء الدين محى الدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109289قيد فى  2010-04-26برقم ايداع
 7222وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر
 - 27علء الدين محيى الدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109289قيد فى  1996-10-20برقم ايداع
 10848وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 28سعيد سيد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  179349قيد فى  2006-07-06برقم ايداع
 11502وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 29عبد الرحمن شعراوى عبد الرحمن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187011قيد فى  2007-03-21برقم
ايداع  4987وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 30سعاد عبد الجواد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  211849قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 7944وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 31علء الدين عبد البر عبد العال عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  220936قيد فى  2012-03-27برقم
ايداع  6258وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 32محمد رشاد محمود فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  229265قيد فى  2013-05-14برقم ايداع 5816
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 33محمود محمد عبدالحميد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  242124قيد فى  2018-05-23برقم ايداع
 7888وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 34هناء عاشور محمد رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  245330قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 12915وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 35عادل محمود محمد النمس تاجر فرد سبق قيده برقم  247227قيد فى  2019-08-08برقم ايداع
 10263وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 36عبدالحليم سعيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  59397قيد فى  1982-11-13برقم ايداع 9114
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة
 - 37محمد عبد العظيم حسب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  169853قيد فى  2005-08-09برقم ايداع
 10984وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 38ممدوح محمد عبدالهادى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  192992قيد فى  2009-05-14برقم ايداع
 5713وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 39هشام محمد ابو العمران كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  226698قيد فى  2012-10-16برقم
ايداع  19188وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 40هانى سليمان سيف سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  227513قيد فى  2012-11-13برقم ايداع
 20963وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 41عبد العال محمد مزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  234201قيد فى  2015-04-07برقم ايداع 0
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 42مصطفى السيد عبد الحميد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  222113قيد فى  2012-05-08برقم
ايداع  9042وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 43محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501قيد فى  2016-10-30برقم ايداع
 14610وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امرمحو للغاء الفرع
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 - 44اشرف فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  225046قيد فى  2012-09-02برقم ايداع
 15687وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 45معتز فائق بخيت صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  236708قيد فى  2016-05-10برقم ايداع 6628
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 46محمد محمدى حسن عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  250107قيد فى  2020-12-24برقم ايداع
 14401وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 47منير منصور شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  33446قيد فى  1974-05-28برقم ايداع  2796وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجاة
 - 48خالد انور شمس الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  154026قيد فى  2003-07-01برقم ايداع
 6999وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 49طارق محمد فؤاد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  182732قيد فى  2006-11-02برقم ايداع 17945
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 50رزق حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  185929قيد فى  2007-02-21برقم ايداع  2849وفى تاريخ
 2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 51صلح محمد صادق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  226213قيد فى  2012-10-03برقم ايداع
 18205وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 52ماهر سيد محمد زايد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  101595قيد فى  1995-03-07برقم ايداع
 1935وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 53صالحه محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  117661قيد فى  1997-12-07برقم ايداع 15530
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 54صيدليه د مصطفى احمد الدردير تاجر فرد سبق قيده برقم  170607قيد فى  2015-05-24برقم ايداع
 6783وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 55ياسر محمد مرسى السواح تاجر فرد سبق قيده برقم  182141قيد فى  2006-10-08برقم ايداع
 16879وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 56حسنيه محمد تايب عبد العواض تاجر فرد سبق قيده برقم  204595قيد فى  2010-07-18برقم ايداع
 12978وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
 - 57حسنه محمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  204595قيد فى  2011-06-12برقم ايداع  9815وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
 - 58تامر محمد حسن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  223447قيد فى  2012-06-21برقم ايداع 11795
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 59الصاوى للحدادة البسيطة ولحام الكهرباء تاجر فرد سبق قيده برقم  102319قيد فى 1995-05-08
برقم ايداع  43183وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 60كامل رجب عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  108124قيد فى  1996-08-07برقم ايداع 7868
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
 - 61رانيا مصطفى شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  174191قيد فى  2006-02-06برقم ايداع 1503
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 62متى بشرى ميخائيل صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  178721قيد فى  2006-06-21برقم ايداع
 10102وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 63محمد حسين محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  195217قيد فى  2009-08-03برقم ايداع
 10818وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 64ساميه محمد بكرى ابو سيف درهان تاجر فرد سبق قيده برقم  203312قيد فى  2010-06-02برقم
ايداع  9982وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 65محمود عبدالسلم احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  246553قيد فى  2019-05-22برقم ايداع
 6899وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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 - 66نبيل عيد فوزى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  97295قيد فى  1993-12-12برقم ايداع 7998
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امرمحو للوفاة
 - 67السيد محمد عبد ربه بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  101900قيد فى  1995-04-04برقم ايداع 2995
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 68وحيد عبد الفضيل كمال نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم  207071قيد فى  2010-10-31برقم ايداع
 19130وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 69خالد وحيد رزق عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  242604قيد فى  2018-08-08برقم ايداع
 11216وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 70جمال محمد محمدى خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  160303قيد فى  2004-06-13برقم ايداع
 7297وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة
 - 71احمد تامر محمد عز الدين بدراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  178667قيد فى  2006-06-20برقم
ايداع  1308وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 72جمال سعد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  184428قيد فى  2006-12-25برقم ايداع  21237وفى
تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 73ابراهيم السيد همام هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  236590قيد فى  2016-04-20برقم ايداع 0
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 74خليل عبد الجواد فرج على تاجر فرد سبق قيده برقم  127207قيد فى  1999-04-20برقم ايداع
 4341وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 75محمد روبي خميس عشماوي تاجر فرد سبق قيده برقم  179730قيد فى  2006-07-18برقم ايداع
 12262وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 76احمد محمد احمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  190307قيد فى  2008-02-24برقم ايداع
 2047وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 77محمد مجدى عبد العزيز امين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  199560قيد فى  2010-01-21برقم
ايداع  1246وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 78محمود سليمان كيلنى محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  214642قيد فى  2011-10-26برقم ايداع
 19056وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 79احمد محمد عبد النعيم عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  230613قيد فى  2013-11-07برقم ايداع
 11716وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 80يحيى زكريا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  241441قيد فى  2018-02-25برقم ايداع 3193
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 81عماد محمد منصور سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  249723قيد فى  2020-10-14برقم ايداع
 10746وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امرمحو لرتك التجارة
 - 82فاطمة عبد الفتاح عبد الجواد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  250278قيد فى  2021-02-14برقم
ايداع  1861وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 83نبيل نوار غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  41704قيد فى  1977-03-20برقم ايداع  2363وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 84مدحت رمسيس عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  80980قيد فى  1988-12-03برقم ايداع 8700
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة
 - 85محمد عوض محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  212152قيد فى  2011-05-30برقم ايداع 8663
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 86احمد مرتضي محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  247463قيد فى  2019-09-11برقم ايداع
 11508وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 87عائشه عدلى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  158084قيد فى  2004-03-01برقم ايداع
 2170وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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 - 88محمود امين عبد الفتاح باز تاجر فرد سبق قيده برقم  188523قيد فى  2007-05-06برقم ايداع
 7833وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 89محمد عبد المحسن حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  218079قيد فى  2011-12-26برقم ايداع
 22794وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 90حماده حسنين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  221684قيد فى  2012-04-24برقم ايداع 8098
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 91رمضان سعيد محمود عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  179222قيد فى  2006-07-04برقم
ايداع  11322وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 92محمود عبد الله محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  185938قيد فى  2007-02-21برقم ايداع
 2868وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 93عمرو رياض رياض فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  206005قيد فى  2010-09-22برقم ايداع
 16839وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 94اشرف محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  217819قيد فى  2011-12-15برقم ايداع
 22163وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 95يوسف امين توفيق يوسف عز الدين حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  236463قيد فى 2016-04-03
برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 96سيد عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46835قيد فى  1983-04-17برقم ايداع  2590وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي
 - 97سيد عبد الحميد محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  46835قيد فى  1979-02-25برقم ايداع
 1088وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امرمحو للوفاة
 - 98عبد الباسط محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  96376قيد فى  2005-12-06برقم ايداع 16305
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسي
 - 99عبدالباسط محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  96376قيد فى  1993-09-04برقم ايداع 5428
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 100مكتبه طارق تاجر فرد سبق قيده برقم  105766قيد فى  1996-02-08برقم ايداع  1314وفى تاريخ
 2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 101فاطمه على حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  128834قيد فى  1999-07-05برقم ايداع 7981
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 102ليلى احمد عبد الحليم على صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  139448قيد فى  2001-02-03برقم ايداع
 1141وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 103محمد محمود علي محمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  174621قيد فى  2006-02-20برقم ايداع
 2356وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 104عبد ا محمد فهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  213563قيد فى  2011-07-11برقم ايداع
 12525وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 105اسامه عبد العظيم قرنى تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  214882قيد فى  2011-09-07برقم ايداع
 15531وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 106الغول للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  222760قيد فى  2012-05-27برقم ايداع
 10344وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 107جلل حسن مبروك كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  223439قيد فى  2012-06-20برقم ايداع
 11771وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 108محمد سامى منصور عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  250979قيد فى  2016-11-09برقم
ايداع  1846895وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو تم الغاء الرئيسي
 - 109كاميليا دسوقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29973قيد فى  1973-06-06برقم ايداع 2636
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
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 - 110كاميليا دسوقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29973قيد فى  1974-08-11برقم ايداع 4197
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
 - 111عبد القوى خليفه سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100998قيد فى  1995-01-10برقم ايداع
 380وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 112محمد كمال الدين الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  133224قيد فى  2000-02-22برقم ايداع
 2196وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 113حسين عبد التواب حسن حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  148100قيد فى  2002-07-10برقم ايداع
 7598وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 114عصام عبد المنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197997قيد فى  2009-11-22برقم ايداع
 17263وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 115احمد محمد محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  209294قيد فى  2011-01-27برقم ايداع 1816
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 116احمد على شهرمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  219673قيد فى  2012-02-20برقم ايداع
 3448وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 117جمال عبد العظيم محمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  231922قيد فى  2014-05-13برقم
ايداع  5301وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 118امير وحيد عبدة بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  241605قيد فى  2018-03-12برقم ايداع 4255
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 119احمد ايوب ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  242404قيد فى  2018-07-10برقم ايداع
 9686وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 120ايهاب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  122128قيد فى  1998-08-01برقم ايداع
 8963وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 121سعاد بخيت حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  147319قيد فى  2002-06-01برقم ايداع  5732وفى
تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 122احمد محمود عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  147444قيد فى  2002-06-08برقم ايداع 6056
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امرمحو لرتك التجارة
 - 123مرفت احمد حمزه سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161847قيد فى  2004-08-23برقم ايداع
 10679وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 124محمد محمد محمد احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  182902قيد فى  2006-11-08برقم ايداع
 18228وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 125حشمت محمد عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  200605قيد فى  2010-03-01برقم ايداع
 3684وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 126ميلد بخيت عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  241901قيد فى  2020-11-03برقم ايداع 11694
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر
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رأس المال
 - 1سيد عبده احمد مناع تاجر فرد سبق قيده برقم  201482قيد فى  2010-03-31برقم ايداع  5851فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 2عبدالكريم طلعت خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  241791قيد فى  2018-04-05برقم ايداع  5734فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 3محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  151695قيد فى  2003-02-19برقم ايداع  1781فى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 4ابراهيم محمد ابراهيم عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  155532قيد فى  2003-09-22برقم ايداع
 10280فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 5احمد شوقى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  150895قيد فى  2002-12-28برقم ايداع  14167فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 6محمد مجاهد شمس الدين العماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  200457قيد فى  2010-02-24برقم ايداع
 3362فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 7منه ا طارق عبدا عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  246656قيد فى  2019-06-09برقم ايداع
 7315فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 8صيدلية د الشحات محمد شوارب تاجر فرد سبق قيده برقم  185738قيد فى  2007-02-15برقم ايداع
 2484فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 9حلوانى عبدالصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193456قيد فى  2009-05-31برقم ايداع  6817فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 10يوسف عادل يوسف حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  225086قيد فى  2012-09-03برقم ايداع
 158778فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 11شريف المهدى حافظ المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  227407قيد فى  2012-11-11برقم ايداع
 20745فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12صالح عبد المنعم مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  147407قيد فى  2002-06-04برقم ايداع 5942
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13تامر حسن عبد الغنى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  166506قيد فى  2005-03-28برقم ايداع
 4310فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14علء محمد زكى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  200436قيد فى  2010-02-24برقم ايداع
 3313فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15نسيم سامح سامي اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  244048قيد فى  2018-11-13برقم ايداع 16538
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 16اسماء احمد عبدالسميع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  247867قيد فى  2019-11-05برقم ايداع
 14187فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,200,000.000
 - 17شريف عبد المنصف عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  173847قيد فى  2006-01-23برقم ايداع
 891فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 18محمد ربيع احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  196075قيد فى  2009-09-07برقم ايداع
 12739فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 19احمد رياض عبد الحافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  207551قيد فى  2010-11-22برقم ايداع
 20272فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20كمال عبد العال على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  178840قيد فى  2006-06-25برقم ايداع
 10638فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 21سعيد على عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  181958قيد فى  2006-09-28برقم ايداع
 16513فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
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 - 22فايز خلف عوض ابو فام تاجر فرد سبق قيده برقم  210399قيد فى  2011-03-29برقم ايداع 4499
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23عبدالنبى تكال حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  226490قيد فى  2012-10-11برقم ايداع
 18786فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 650,000.000
 - 24بدر أحمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  232484قيد فى  2014-07-24برقم ايداع  8141فى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25بدر أحمد أحمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  232484قيد فى  2014-07-24برقم ايداع 8141
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26الصباغ للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  240972قيد فى  2018-01-08برقم ايداع 0
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 27مجدي غيط ميخائيل عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  242209قيد فى  2018-06-04برقم ايداع 8391
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 22,000,000.000
 - 28خليل على خليل حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  205909قيد فى  2020-11-26برقم ايداع 13003
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 29خليل على خليل حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  205909قيد فى  2010-09-16برقم ايداع 16548
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 30علء الدين عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  226740قيد فى  2012-10-16برقم ايداع
 19190فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31نجاح وهيب عويضه غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  227539قيد فى  2012-11-18برقم ايداع
 21025فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 32هانى محمود محمد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  153439قيد فى  2003-06-03برقم ايداع
 5770فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 33ثروت عبدالنعيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104252قيد فى  1995-10-14برقم ايداع 10072
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
 - 34عبد ا حسين احمد مكاوى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  220478قيد فى  2012-03-13برقم ايداع
 5167فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 35لطفي محمد علي ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  247298قيد فى  2019-08-26برقم ايداع 10654
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 36طه عبد المعطى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  110909قيد فى  1997-01-06برقم ايداع  197فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 37ابراهيم سعد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  152150قيد فى  2003-03-17برقم ايداع
 2857فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 38كمال عبد العال على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  178840قيد فى  2006-06-25برقم ايداع
 10638فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 39عبده عبد ا عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  225218قيد فى  2012-09-05برقم ايداع
 16022فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 40اشرف حسن عبدالمعطي السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  246812قيد فى  2019-06-27برقم
ايداع  8181فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 41صيدلية الدكتور وحيد تاجر فرد سبق قيده برقم  150501قيد فى  2002-11-27برقم ايداع 13160
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 42جمال محمود ناجى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  216515قيد فى  2011-10-30برقم ايداع
 19326فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 43اكرام فهمى حسين محمد بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  239872قيد فى  2017-08-15برقم ايداع
 12232فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000

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

Page 16 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 44مينا نبيل عبده ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  249065قيد فى  2020-07-06برقم ايداع 5978
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 45جمال حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  140504قيد فى  2001-04-08برقم ايداع  3607فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 46عبد المسيح لطفى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  222259قيد فى  2012-05-14برقم ايداع 9406
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47محمد سيد اسماعيل سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  223457قيد فى  2012-06-21برقم ايداع 11815
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 48وائل فؤاد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  124906قيد فى  1998-12-10برقم ايداع  12409فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 49مكتب عبود للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  130229قيد فى  1999-09-13برقم ايداع 10861
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50صبحى غنيم هلل بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  145361قيد فى  2002-01-28برقم ايداع 1102
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 51اشرف جابر تاوضروس قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  230451قيد فى  2013-10-02برقم ايداع
 10706فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 52عبدالحكيم ابو زيد خضيري عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  241255قيد فى  2018-02-12برقم
ايداع  0فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 53جرجس لمعى شفيق موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  169740قيد فى  2005-08-06برقم ايداع
 10719فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 54احمد علم محمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  190881قيد فى  2008-05-29برقم ايداع
 1257فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 55ريمون راشد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  199705قيد فى  2010-01-28برقم ايداع  1549فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 600,000.000
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العناوين
 - 1عبدالكريم طلعت خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  241791قيد فى  2018-04-05برقم ايداع 5734
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح5/شارع العاشر من رمضان من
كورنيش النيل -وراق الحضر الوراق
 - 2محمد عبد الدايم طه على تاجر فرد سبق قيده برقم  213939قيد فى  2011-07-25برقم ايداع
 13352وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  1 /ش السيوطي حدائق
جزيره الدهب
 - 3محمد محمود محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  218782قيد فى  2012-01-17برقم ايداع
 1219وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح1 /شارع العشرين الجديد
من نبيل طه محطه حسن محمد -فيصل
 - 4سلطان ابوالعل سعد شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  192980قيد فى  2009-05-14برقم ايداع
 5694وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع ابو العل شعيب زاوية ابو
مسلم -ابو النمرس
 - 5كمال متي شاكر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  213386قيد فى  2011-07-06برقم ايداع
 12138وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش مستشفي الصدر بجوار
اسواق العابد قرب من سنترال العمرانيه
 - 6فكرى فرج سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  230337قيد فى  2013-09-25برقم ايداع  10340وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان فرع الكائن بالعنوان15 /شارع
جمال عبد الناصر _باسوس_قليوبية  -ليصبح /شارع الملح الياسوس -القناطر الخيرية
 - 7كمال احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  222916قيد فى  2012-05-31برقم ايداع 10691
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  10ش اسماعيل حمد متفرع من ش ناهيا
 بولق الدكرور - 8محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501قيد فى  2012-06-24برقم ايداع
 11892وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 30شارع الموردي من القصر
العيني
 - 9محمد ابو السعود امبارك عبد البارى تاجر فرد سبق قيده برقم  239672قيد فى  2017-07-20برقم
ايداع  10634وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المدينة الصناعية بالصالحية
 - 10محمد عبد العزيز على عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  111298قيد فى  1997-01-30برقم
ايداع  1140وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  18/ش السمنودي
من شارع الجيش جسر الصليبه زاويه ابو مسلم
 - 11محمد عبد العزيز على عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  111298قيد فى  2016-08-30برقم
ايداع  11934وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  18/ش
السمنودي من شارع الجيش جسر الصليبه زاويه ابو مسلم
 - 12اسماعيل احمد حيدر عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  210212قيد فى  2017-03-22برقم ايداع
 4694وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ رقم  7داخل نادى الزمالك
الرياضى ميت عقبة
 - 13اسماعيل احمد حيدر تاجر فرد سبق قيده برقم  210212قيد فى  2011-03-21برقم ايداع 4012
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ رقم  7داخل نادى الزمالك الرياضى
ميت عقبة
 - 14اسماعيل احمد حيدر تاجر فرد سبق قيده برقم  210212قيد فى  2011-03-21برقم ايداع 4012
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ داخل نادى الصيد_الدقى
 - 15يوسف عادل يوسف حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  225086قيد فى  2012-09-03برقم ايداع
 158778وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  65 /ش الشهيد احمد
حمدي من الطوابق فيصل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 16شريف المهدى حافظ المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  227407قيد فى  2012-11-11برقم ايداع
 20745وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح6/شارع السادات -الملك
فيصل
 - 17فاطمه حسن عمار حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  236995قيد فى  2016-06-23برقم ايداع 0
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح6/شارع احمد عرابي ارض الجمعية
امبابة - 18صلح عبد الفتاح حسين عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  243327قيد فى  2018-10-23برقم ايداع
 14798وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /محل رقم 2بلوك ق 13
ش ابوبكر الصديق الفردوس  6اكتوبر
 - 19عنتر محمد عبد العظيم حولق تاجر فرد سبق قيده برقم  187951قيد فى  2007-04-18برقم ايداع
 6829وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4شارع السكه الحديد القديمة
بجوار ملعب الجنيدي-سقيل -اوسيم
 - 20علء محمد زكى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  200436قيد فى  2010-02-24برقم ايداع
 3313وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 36شارع المام الغزالي
/م غ -امبابة
 - 21علء محمد زكى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  200436قيد فى  2010-02-24برقم ايداع
 3313وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح256/شارع النيل -الكيت
كات -امبابة
 - 22حجاج عبد اللطيف عبد الفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم  202979قيد فى  2010-05-24برقم ايداع
 9285وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 5/ابراج المروة من شارع
اجياد -فيصل
 - 23ثروت جرجس عوض يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  214578قيد فى  2011-08-21برقم ايداع
 14778وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء فرع الكائن بالعنوان
التالى الحى الثانى محليه  34قطعه _7العبور _القليوبيه
 - 24سيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  130277قيد فى  1999-09-15برقم ايداع 10941
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ناصيه حاره علي عثمان مع ش ترعه
بشتيل من ش بشتيل العمومي حوض الرمله امبابه
 - 25علء الدين مصطفى محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  173722قيد فى  2006-01-18برقم ايداع
 654وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح231 /شارع الملك فيصل
التعاون -الهرم
 - 26اشرف كمال غالى عبد المجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  181830قيد فى  2006-09-24برقم ايداع
 16268وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  1 /ش عبدالسلم
اسماعيل كفرطهرمس فيصل
 - 27سعاد عبد الجواد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  211849قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 7944وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان  318الدور
الول  -جراند مول  -المعادى
 - 28سعاد عبد الجواد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  211849قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 7944وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع بالعنوان عقار  76امام
مركز الكلى بندر المنصوره بملك حمدى حسنى عبد اللطيف -المنصوره  -الجمهوريه
 - 29سعاد عبد الجواد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  211849قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 7944وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع بالعنوان  76شارع
ناصية صابر الشقر  -بندر المنصوره بملك ابراهيم المرغنى عبد الحى جاويش
 - 30سعاد عبد الجواد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  211849قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 7944وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان  434جراند
مول  -المعادى
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 - 31كميل فهمى عبكه فرح تاجر فرد سبق قيده برقم  222266قيد فى  2012-05-14برقم ايداع 9423
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  1 /ش كورنيش النيل بجوار شركه
الكهرباء وراق الحضر الوراق
 - 32وليد خفاجه ابراهيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  232416قيد فى  2014-07-16برقم ايداع 0
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  85 /ش ترعه الزمر الدور الرابع
برج خير زمان العمرانيه
 - 33سعيد عبد الفتاح عبد العليم عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  240492قيد فى  2017-11-12برقم
ايداع  17244وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 12شارع احمد عرابي
البراجيل -مركز اوسيم -بالدور الول
 - 34هناء عاشور محمد رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  245330قيد فى  2019-01-28برقم ايداع
 1202وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة داير الناحيه قريه ذات االكوم
الخضر منشاه القناطر
 - 35هناء عاشور محمد رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  245330قيد فى  2019-01-28برقم ايداع
 1202وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  48ل ش خير زمان هضبه
الهرام
 - 36هناء عاشور محمد رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  245330قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 12915وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  48ل ش خير زمان هضبه
الهرام
 - 37عبدا فراج السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  248859قيد فى  2020-03-11برقم ايداع 3816
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح41/شارع الحسين من شارع عمان-
الدقي
 - 38موسي ابراهيم موسي جرس تاجر فرد سبق قيده برقم  249486قيد فى  2020-09-01برقم ايداع
 8552وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /رقم  3ش سلمي مكاوي
من ش الغاز وراق العرب الوراق
 - 39اسامه سلمه السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  200913قيد فى  2010-03-10برقم ايداع
 4456وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  62ش الخريتاوية الفرنساوي
بولق ابو العل
 - 40عبدالنبى تكال حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  226490قيد فى  2012-10-11برقم ايداع
 18786وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 6امتداد داير الناحية صفط
اللبن م كرداسة
 - 41عبدالنبى تكال حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  226490قيد فى  2012-10-11برقم ايداع
 18786وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  17شارع عاصم الشافعى -
صفط اللبن  -كرداسه
 - 42عبدالنبى تكال حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  226490قيد فى  2021-01-12برقم ايداع
 367وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  17شارع عاصم الشافعى  -صفط
اللبن  -كرداسه
 - 43على حسين على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  232472قيد فى  2014-07-22برقم ايداع 8088
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زياده راس ماله نشاط الرئيسي الخر
ليصبح 500000جنيه
 - 44محمد محسن حنفى خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  130818قيد فى  1999-10-14برقم ايداع
 6994وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  b 1منطقه منتزه الطاهره
 - 45محمد محسن حنفى خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  130818قيد فى  1999-10-14برقم ايداع
 6994وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل  1الدور الرضي عقار 72
سابقا  78حاليا ش الملك فيصل
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 - 46محمد على عبد الجواد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  195706قيد فى  2009-08-20برقم ايداع
 11893وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح12/شارع شحاته عزبه
مدكور ابو النمرس
 - 47ايمن حسنى عبد الحميد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  202969قيد فى  2010-05-24برقم ايداع
 9264وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /شقه  5دور  3عقار 4
حاره عبدالعاطي من القدس الشريف المنيره الغربيه امبابه
 - 48ايمن حسنى عبد الحميد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  202969قيد فى  2010-05-24برقم ايداع
 9264وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  A 2بالدور الرضي سنتر خان
العباسيه امام موقف التوبيس ميدان العباسيه
 - 49خليل على خليل حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  205909قيد فى  2010-09-16برقم ايداع 16548
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح رئيسي اخر  17عنبر  2سوق
الجمله  6اكتوبر براس مال  100000جنيه بنشاط تجاره موز بالجمله
 - 50خليل على خليل حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  205909قيد فى  2020-11-26برقم ايداع 13003
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح رئيسي اخر
 - 51رفعت سمير ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  221457قيد فى  2012-04-15برقم ايداع
 7600وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9ابراج سما الدائري الهضبه
الوسطي
 - 52محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501قيد فى  2012-06-24برقم ايداع
 11892وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /رقم  1شارع الرشاح -
اسفل كوبري فيصل
 - 53محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501قيد فى  2016-10-30برقم ايداع
 14610وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
 - 54محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501قيد فى  2012-06-24برقم ايداع
 11892وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  1ش
الرشاح اسفل كوبرى فيصل امام مرور فيصل
 - 55تامر سعيد يوسف عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  238830قيد فى  2017-03-16برقم ايداع
 4273وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 54شارع اولد ملك من
شارع المدبح -المنيب
 - 56هالة داود حنا داود تاجر فرد سبق قيده برقم  239766قيد فى  2017-08-06برقم ايداع 11163
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 1 /ش راضي عبدالراضي من
ترعة السواحل  -جزيرة محمد
 - 57ميلد بخيت عبد السيد غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  241901قيد فى  2018-04-23برقم ايداع
 6533وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6شارع نصحي بسيط -امباية
 - 58صيدلية د يوسف النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم  182787قيد فى  2006-11-05برقم ايداع
 18026وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ح11مجاورة  4عمارة 14/6
محل - 1الشيخ زايد
 - 59ايمن حسين ابو سريع صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  204882قيد فى  2010-07-28برقم ايداع
 13680وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /شارع احمد ابو زيد من
شارع المدرسة امتداد جمال عبد الناصر -بولق الدكرور
 - 60صيدليه د مصطفى احمد الدردير تاجر فرد سبق قيده برقم  170607قيد فى  2015-05-24برقم ايداع
 6783وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
 - 61صيدليه د مصطفى احمد الدردير تاجر فرد سبق قيده برقم  170607قيد فى  2005-09-06برقم ايداع
 12352وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن  7ش ترعه
الجلل من طريق المريوطيه فيصل
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 - 62هويدا يحى عبد المطلب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  215022قيد فى  2011-09-12برقم ايداع
 15854وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مصر اسيوط الزراعي بجوار
البنك الهلي العياط
 - 63شريف مختار السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  217634قيد فى  2011-12-11برقم ايداع
 21768وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /رقم  2ش حماد من ش
ريحان المنيره امبابه
 - 64كيرلس ملك كامل صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  243981قيد فى  2018-11-11برقم ايداع
 16367وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  14 /ش مسجد التوحيد
متفرع من مدرسه النجاح وراق العرب الوراق
 - 65احمد حسين عبد الغنى عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  249968قيد فى  2020-12-03برقم ايداع
 13317وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع الكائن بالعنوان  1ش
حامد احمد علي من ش ناهيا بولق الدكرور
 - 66احمد حسين عبد الغنى عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  249968قيد فى  2020-12-22برقم ايداع
 14259وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
 - 67محسن درويش موسى شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  197564قيد فى  2009-11-08برقم ايداع
 16269وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  31ش القدس من ش
احمد عرابي البراجيل اوسيم
 - 68صيدلية د -سعيد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  206994قيد فى  2010-10-27برقم ايداع
 18963وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  2أ ش عقبه الدقي
 - 69اميره على حمدى رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  249894قيد فى  2020-11-18برقم ايداع
 12472وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  118ب عماره  5ش جاردينيا
حدائق الهرام الهرم الدور الول
 - 70اصبح مؤسسة الكامل للتجارة والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  172999قيد فى  2005-12-18برقم
ايداع  17046وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا بندر بني مزار -شارع
طريق ابو حرب
 - 71احمد محمود عبد العال حداد تاجر فرد سبق قيده برقم  189176قيد فى  2007-07-16برقم ايداع
 11083وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 27شارع طارق بن زياد اللبيني
الهرم - 72محمد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  194076قيد فى  2009-06-22برقم ايداع
 8334وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  1ش وحيد من القوميه العربيه
الوراق
 - 73محمد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  194076قيد فى  2009-06-22برقم ايداع
 8334وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  1ش وحيد من القوميه العربيه
الوراق
 - 74ماجد وهبه عوض ا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  242453قيد فى  2018-07-17برقم ايداع
 10044وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح8 /شارع وليم ناشد
مدكور-فيصل
 - 75محمود حمزه محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  247465قيد فى  2019-09-11برقم ايداع
 11510وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18شارع يوسف الجندي مول
البستان الدور الثاني محل  b12د -بابا اللوق
 - 76ناديه طلعت عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  161934قيد فى  2004-08-18برقم ايداع 10863
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  8 /ش عطيه راشد ارض اللواء
العجوزه
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 - 77ناديه طلعت عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  161934قيد فى  2021-03-25برقم ايداع 3756
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  8 /ش عطيه راشد ارض اللواء
العجوزه
 - 78اشرف سمير كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  192316قيد فى  2009-03-19برقم ايداع
 3125وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح1/شارع عبد الرازق من
كفر نصار -فيصل
 - 79محمد عثمان خلف ا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  193624قيد فى  2009-06-07برقم ايداع
 7200وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح191/شارع اليرموك -فيصل
امام شارع العريش -الهرم
 - 80اصبح  /محمد كمال صادق عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  230404قيد فى  2013-09-26برقم
ايداع  10466وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /كفر عمار
طريق مصر اسيوط العياط
 - 81احمد محمد على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  181738قيد فى  2006-09-20برقم ايداع 16082
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7شارع محمد رشيد رضا السبع عمارات-
مصر الجديدة
 - 82احمد رزق السيد احمد حزين تاجر فرد سبق قيده برقم  202435قيد فى  2010-05-05برقم ايداع
 7967وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  30 /ش رمضان
عبدالظاهر المنيره الغربيه امبابه
 - 83السيد بخيت ابو ضيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  208301قيد فى  2010-12-21برقم ايداع
 22042وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8عمارات الشركة الوطنية بجوار
فندق قاعود اخر -فيصل
 - 84احمد ابراهيم محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  239876قيد فى  2017-08-15برقم ايداع
 12277وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3شارع مدكور من شارع
السودان -المهندسين
 - 85احمد محمد احمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  240147قيد فى  2017-10-08برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح1 /شارع الفردوس من كعبيش
شقة بالدور الول -فيصل
 - 86معتز وفدى عباس عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  198996قيد فى  2010-01-03برقم ايداع 74
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /المريوطية بجوار كوبري المثلث -
العزيزية البدرشين
 - 87كريم طه عبد الرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  199204قيد فى  2010-01-11برقم ايداع
 513وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو المطامير النوباريه قطعه 13
حوض  20تقسيم  2غرب النوباريه الصحراوي
 - 88اشرف جمال حفنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  222499قيد فى  2012-07-05برقم ايداع
 12667وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /كفر زهران المرازيق
الدور الول البدرشين
 - 89مينا نبيل عبده ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  249065قيد فى  2020-07-06برقم ايداع 5978
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح23/شارع جامع شوال اوسيم -مركز
اوسيم
 - 90صلح علء الدين عبد الحكيم محمد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  249224قيد فى 2020-08-05
برقم ايداع  7252وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /نكل -منشاه
القناطر
 - 91مايكل فكرى مراد ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  249595قيد فى  2020-09-21برقم ايداع 9484
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح17 /شارع العمده وراق الحضر -
الوراق
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 - 92عيد ابراهيم فرج صموئيل تاجر فرد سبق قيده برقم  172867قيد فى  2005-12-14برقم ايداع
 16768وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  6 /ش مدرسه مينا من
ش حسان البدراوي فيصل
 - 93محمد عبد الرحمن عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  184190قيد فى  2006-12-18برقم ايداع
 20758وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل السمة التجارية للنشاط
الرئيسي الخر الكائن في 11بلوك 9مدينه العمال -امبابة  -لتصبح  /واي ام لتوزيع الدوية
 - 94محمود محمد عبد العال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  200749قيد فى  2010-03-07برقم ايداع
 4204وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3شارع محمود عبد العال من
شارع عدوي سليم -عمرانية
 - 95رجب اسماعيل مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  218608قيد فى  2012-01-11برقم ايداع
 803وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13شارع بستان الدكه برج الفاروق
 2محل رقم 4بالدور الول بعد الرضي
 - 96عبد المسيح لطفى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  222259قيد فى  2012-05-14برقم ايداع
 9406وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  1ش الشهيد احمد حمدي ناصيه
ش سيد العربي ب الدكرور
 - 97عبدالرحمن رضا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  227925قيد فى  2012-11-26برقم ايداع
 21908وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل نشاط الرئيسي الخر
بالعنوان التالي حدائق القبه  149ش الخليج المصري ليصبح  /مصنع تصنيع وتجاره المواسير الحديد
 - 98حسام محمود ابراهيم الهو تاجر فرد سبق قيده برقم  235213قيد فى  2015-09-21برقم ايداع
 11777وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 22 /ح شارع  8حدائق
الهرام  -الهرم
 - 99عبد الهادي جنيدي عبد الهادي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  249117قيد فى  2020-07-14برقم
ايداع  6970وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مركز السادات الخطاطبه
اليافطه
 - 100وائل فؤاد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  124906قيد فى  1998-12-10برقم ايداع 12409
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح2 /شارع محمد عبد اللطيف من
فاروق حرب -بولق الدكرور
 - 101مكتب عبود للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  130229قيد فى  1999-09-13برقم ايداع
 10861وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح3/شارع ترعه الزمر
طريق ارض اللواء برطس اوسيم
 - 102داليا صلح صديق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193361قيد فى  2009-05-27برقم ايداع
 6589وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5شارع الصفا من سمير جوهر
بشتيل -مركز اوسيم
 - 103عماد عادل عبدا فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  245156قيد فى  2019-01-10برقم ايداع 454
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 11/شارع سلمه عبد المحسن
بشتيل -مركز اوسيم
 - 104محمد عبدالصمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  245842قيد فى  2019-03-07برقم ايداع
 3331وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 3شارع المعهد الديني نكل -
منشاة القناطر
 - 105ناصر سيد عوض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  248481قيد فى  2020-01-23برقم ايداع
 1161وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17شارع 6اكتوبر ناصية شارع
محمد الحفيظ -بولق الدكرور
 - 106حسين عبد التواب حسن حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  122337قيد فى  1998-08-10برقم ايداع
 9384وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوانه ليصبح  /الدورين
الول والثاني فوق الرضي قطعه  577مخازن الشباب مدينه  6اكتوبر
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 - 107اصبح منتصر لصناعه الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم  194753قيد فى  2009-07-15برقم ايداع
 9756وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  16شارع عبد المقصود
رضوان  -كرداسه
 - 108اصبح منتصر لصناعه الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم  194753قيد فى  2009-07-15برقم ايداع
 9756وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 5 /امام مسجد التوحيد
طريق المنصورية -كرداسة
 - 109مصطفى منتصر عبد المقصود عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  194753قيد فى 2022-04-05
برقم ايداع  5725وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 5 /امام مسجد
التوحيد طريق المنصورية -كرداسة
 - 110مجدى محمد حسني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  243883قيد فى  2018-11-07برقم ايداع
 16086وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  14ش سرايا الزبكيه
 - 111جرجس لمعى شفيق موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  169740قيد فى  2005-08-06برقم ايداع
 10719وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /ش اولد درويش متفرع
من ش متولي شعراوي وراق العرب الوراق
 - 112رضا ياسين السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  189247قيد فى  2007-07-30برقم ايداع
 11597وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المنصوريه ش الطابونه الغربيه
م منشاه القناطر
 - 113ميلد بخيت عبد السيد غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  241901قيد فى  2018-04-23برقم ايداع
 6533وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء رئيسي اخر بالعنوان4 /ش
الحريه من فؤاد سعيد عمرانيه بنشاط /مصنع ملبس-براس مال /مائه الف جنيه
 - 114ميلد بخيت عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  241901قيد فى  2020-11-03برقم ايداع
 11694وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
 - 115عبدالمنعم علي عبدا علي تاجر فرد سبق قيده برقم  245053قيد فى  2018-12-30برقم ايداع
 19748وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 3 /ش بدر عوض من ش
الصفطاوي البراجيل اوسيم
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النشاط
5734

 - 1عبدالكريم طلعت خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  241791قيد فى  2018-04-05برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /بيع ملبس جاهزة
 - 2ابراهيم محمد ابراهيم عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  155532قيد فى  2003-09-22برقم ايداع
10280وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /تشغيل مغاسل ومطابخ المستشفيات
وتسويق غازات طبيه ومستلزمات طب اسنان واستيراد وتصدير
 - 3محمد محمود عبد المعطى عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  201219قيد فى  2010-03-22برقم ايداع
5242وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مكتب نقل عمال داخل جمهرية مصر العربية
 - 4رجب جمعه عبد المحسن تونى تاجر فرد سبق قيده برقم  202767قيد فى  2010-05-16برقم ايداع
8750وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح خدمات ما بعد الطباعة فيما عدا الطباعة والكمبيوتر
ومستلزماته والنترنت
 - 5فاطمه احمد بكر مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  217246قيد فى  2011-11-30برقم ايداع 21063وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مكتب نقل عمال داخل جمهرية مصر العربية بعد
الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 6كمال متي شاكر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  213386قيد فى  2011-07-06برقم ايداع 12138
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /ورشه ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه
بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 7حماده حميده سلطان عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  225355قيد فى  2012-09-10برقم ايداع
16296وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة
والكمبيوتر ومستلزماته
 - 8محمد عبد التواب فضل على تاجر فرد سبق قيده برقم  228683قيد فى  2013-02-19برقم ايداع
2185وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مكتب رحلت ونقل عمال داخل جمهرية
مصر العربية
 - 9محمود هاشم محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  241924قيد فى  2018-04-29برقم ايداع 6671
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستثمار العقاري
 - 10منه ا طارق عبدا عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  246656قيد فى  2019-06-09برقم ايداع
7315وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /الستيراد
 - 11خليفة للتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  219781قيد فى  2012-02-22برقم ايداع 3683
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /توريدات عمومية و تدوير خرده معادن ماعدا
توريدات اجهزة الكمبيوتر او مستلزماته او مواد الدعاية او العلن
 - 12احمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  94042قيد فى  1992-11-14برقم ايداع 7894وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح حذف  /المقاولت
 - 13عصام جودت عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  105104قيد فى  1995-12-17برقم ايداع
12471وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريد خرده
 - 14صيدلية د الشحات محمد شوارب تاجر فرد سبق قيده برقم  185738قيد فى  2007-02-15برقم ايداع
2484وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /استيراد وتصدير
 - 15حلوانى عبدالصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193456قيد فى  2009-05-31برقم ايداع 6817وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه اداره كافتيريات مطاعم ليصبح  /حلواني وادره
كافتيريات ومطاعم
 - 16علء البدرى امين عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  212374قيد فى  2011-06-06برقم ايداع
9236وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /استيراد فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته
 - 17شريف المهدى حافظ المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  227407قيد فى  2012-11-11برقم ايداع
20745وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تجارة مشغولت خشبية وحفر ليزر
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 - 18رامى سمير حليم مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  238873قيد فى  2017-03-23برقم ايداع 4694
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /كول سنتر شركات خدمات التصالت فيما
عدا النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 19صلح عبد الفتاح حسين عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  243327قيد فى  2018-10-23برقم ايداع
14798وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /خدمه رجال العمال في مجال
طباعه وتصوير المستندات -فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسريه
والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه  -بموافقه امنيه رقم 519
لسنه 2022
 - 20احمد علي مصباح علي سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم  246586قيد فى  2019-05-28برقم ايداع
7058وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /ادارة فنادق سياحية
 - 21صالح عبد المنعم مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  147407قيد فى  2002-06-04برقم ايداع 5942
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  //خدمات نظافة
 - 22تامر حسن عبد الغنى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  166506قيد فى  2005-03-28برقم ايداع
4310وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /توريدات عمومية
 - 23عنتر محمد عبد العظيم حولق تاجر فرد سبق قيده برقم  187951قيد فى  2007-04-18برقم ايداع
6829وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /بيع وتوريد مواد غذائية ومخللت زراعية
 - 24حجاج عبد اللطيف عبد الفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم  202979قيد فى  2010-05-24برقم ايداع
9285وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /بيع كيماويات منزلية للتعاون للبترول
 - 25كميل فهمى عبكه فرح تاجر فرد سبق قيده برقم  222266قيد فى  2012-05-14برقم ايداع 9423
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح سوبر ماركت
 - 26اسامه سلمه السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  200913قيد فى  2010-03-10برقم ايداع 4456
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /ورشة اصلح وبيع تيل الفرامل
 - 27اشرف عبد الجواد محمود خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  229520قيد فى  2013-06-13برقم ايداع
7214وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عمومية
 - 28على حسين على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  232472قيد فى  2014-07-22برقم ايداع 8088
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد
 - 29بدر أحمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  232484قيد فى  2014-07-24برقم ايداع 8141وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بيع بويات
 - 30بدر أحمد أحمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  232484قيد فى  2014-07-24برقم ايداع 8141
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بيع بويات
 - 31ناصر رسمى على تاجر فرد سبق قيده برقم  170239قيد فى  2005-08-23برقم ايداع 11692وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مقاولت عامة
 - 32محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501قيد فى  2012-06-24برقم ايداع
11892وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توريد مستلزمات طبيه
 - 33محمد عبدالسميع سرحان عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  227538قيد فى  2012-11-14برقم ايداع
21024وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تصنيع وبيع ملبس الجاهزة
 - 34عامرنا فودز للصناعات الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  128607قيد فى  1999-06-23برقم ايداع
7484وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /توريد طيور حيه ومزبوحه
 - 35عزت كامل دميان قرياقص تاجر فرد سبق قيده برقم  175363قيد فى  2006-03-13برقم ايداع
3789وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تجارة المصوغات والمجوهرات والساعات
 - 36سامى ابو سريع محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  223258قيد فى  2012-06-12برقم ايداع
11512وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط ليصبح  /مكتب نقل عمال
داخل الجمهوريه
 - 37علء الدين عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  226740قيد فى  2012-10-16برقم ايداع 19190
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /ورشة نجارة موبيليا
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 - 38شريف مختار السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  217634قيد فى  2011-12-11برقم ايداع
21768وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تركيبات دش
 - 39احمد عبد النعيم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  236798قيد فى  2016-05-25برقم ايداع
7395وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل
والمكملت الغذائيه وتصنيعها لدي الغير
 - 40محمد عبدالعزيز على عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  193193قيد فى  2009-05-21برقم ايداع
6239وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توريدات عمومية ومقاولت
 - 41علء الدين حامد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199314قيد فى  2010-01-13برقم ايداع
728وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /بيتزا وفطائر
 - 42على احمد عبد الحليم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  210578قيد فى  2011-04-06برقم ايداع
4994وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /انشاء وتشغيل واداره النديه الخاصة وادارة
اللعاب الرياضية و ادارة النديه الرياضية التسويق الرياضي وانشاء وتشغيل النديه الصحية وصالت الجيم
 - 43عبدالحميد السيد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  211904قيد فى  2011-05-23برقم ايداع
8074وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /مكتب توريد مواد محجريه
 - 44محمد مجدى محمود عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  249863قيد فى  2020-11-11برقم ايداع
12163وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه اعمال مكافحه الحريق
 - 45اشرف سمير كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  192316قيد فى  2009-03-19برقم ايداع
3125وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تسويق مواد غذائية دون استخدام النترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 46محمد عثمان خلف ا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  193624قيد فى  2009-06-07برقم ايداع
7200وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مكتبة
 - 47عبده عبد ا عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  225218قيد فى  2012-09-05برقم ايداع
16022وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /زراعة الراضي بنظام الصوب
الزراعية لنتاج الخضار
 - 48وحيد عيد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  225551قيد فى  2012-09-16برقم ايداع 16749
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع
 - 49مركز قاسم دياب للصيانه تاجر فرد سبق قيده برقم  103431قيد فى  1995-08-01برقم ايداع 7309
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /تجميع مبردات مياه وهواء
 - 50بشرى عبد المقصود عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  212139قيد فى  2011-05-30برقم ايداع
8641وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مكتب نقل عمال داخل جمهوريه مصر
العربيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 51احمد حموده محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  218027قيد فى  2011-12-25برقم ايداع
22671وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/بناء وتشيد العقارات
 - 52توفيق محمد عبد العظيم محمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  219453قيد فى  2012-02-13برقم ايداع
2926وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /تقديم خدمات العاشه والتغذيه بنظام
الكاترينج لشركات البترول والمصانع والهيئات والمصالح الحكوميه وغيرها وتوريد الوجبات الجاهزه والجافه
وتحضير الغذيه والمشروبات والطعمه بكافه انواعها وتوريدها وتوزيعها لشركات القطاع العام والخاص
والحكومي وانشاء المطاعم الثابته والمتحركه والتوريدات العموميه في مجال المواد الغذائيه  -فيما عدا توريد
العماله
 - 53مهران محمود عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  242691قيد فى  2018-08-27برقم ايداع
11825وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /وكيل توزيع اجهزة تليفون محمول فقط
 - 54مهران محمود عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  242691قيد فى  2018-08-27برقم ايداع
11826وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /وكيل توزيع اجهزة تليفون محمول فقط
 - 55طه عبد المعطى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  110909قيد فى  1997-01-06برقم ايداع 197وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مصنع جبنه
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 - 56اسامه حسن داكر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  148251قيد فى  2002-07-20برقم ايداع 7957
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /الستيراد فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من
المجموعة  6والتصدير والتوكيلت التجارية ما عدا اجهزة الكمبيوتر والحاسب اللي والشخصي ومستلزماتها
 - 57معتز وفدى عباس عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  198996قيد فى  2010-01-03برقم ايداع 74وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /بيع زيوت وشحوم
 - 58رجب حامد منصور زيان تاجر فرد سبق قيده برقم  226235قيد فى  2012-10-04برقم ايداع
18245وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد سلع معمرة اجهزة كهربائية
 - 59صلح علء الدين عبد الحكيم محمد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  249224قيد فى 2020-08-05
برقم ايداع 7252وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/سوبر ماركت وبقاله
 - 60مايكل فكرى مراد ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  249595قيد فى  2020-09-21برقم ايداع 9484
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /ورشة ملبس جاهزة
 - 61محمد ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  200482قيد فى  2010-02-25برقم ايداع
3423وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بقاله فقط
 - 62وائل فؤاد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  124906قيد فى  1998-12-10برقم ايداع 12409وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /استيراد و تصدير
 - 63مكتب عبود للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  130229قيد فى  1999-09-13برقم ايداع 10861
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مكتب رحلت ونقل عمال
 - 64صبحي منير حنا غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  244513قيد فى  2018-11-26برقم ايداع 17614
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تصنيع ملبس جاهزة
 - 65ناصر سيد عوض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  248481قيد فى  2020-01-23برقم ايداع 1161
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تصميم مطبوعات تجاريه وكروت شخصيه فيما عدا اصدار
الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه فيما عدا خدمات النترنت(
موافقة امنية رقم 30لسنه )2022
 - 66ايمن محمد ابو الحمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  200483قيد فى  2010-02-25برقم ايداع
3242وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /ديكور وتشطيبات وتوريدات عموميه
 - 67روماني باسليوس بطرس جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  231054قيد فى  2014-01-12برقم ايداع
300وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط انظمه الصوت والصوره ليصبح النشاط
المقاولت والتوريدات الكهربائيه
 - 68محمد رجب محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  240451قيد فى  2017-11-08برقم ايداع
17088وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /ورشه حداده وتوريد منتجاتها
 - 69جرجس لمعى شفيق موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  169740قيد فى  2005-08-06برقم ايداع
10719وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجاره الطيور والدواجن الحيه والمجمده
والبيض
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  241791وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-05برقم ايداع  5,734.000الى  :اصبح /مؤسسة السطورة لبيع الملبس الحريمي
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  213939وتم ايداعه
بتاريخ  2011-07-25برقم ايداع  13,352.000الى  :اصبحت  /المل لللوميتال
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  218782وتم ايداعه
بتاريخ  2012-01-17برقم ايداع  1,219.000الى  :مؤسسة الحمد للنجارة
 - 4فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  82921وتم ايداعه بتاريخ
 1989-06-10برقم ايداع  4,187.000الى  :اصبح  /شيرين محى الدين عبد المنعم بيومي
 - 5فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  82921وتم ايداعه بتاريخ
 1989-06-10برقم ايداع  4,187.000الى  :اصبحت /كايرو مودرن للمقاولت
 - 6فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  225355وتم ايداعه
بتاريخ  2012-09-10برقم ايداع  16,296.000الى  :اصبحت /مؤسسة السلطان للتوريدات العمومية
 - 7فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  241924وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  6,671.000الى  :اصبح /بي ام ترافيل BM TRAVEL
 - 8فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  94042وتم ايداعه بتاريخ
 1992-11-14برقم ايداع  7,894.000الى  :اصبحت  /الصفا للتوريدات العموميه
 - 9فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  193456وتم ايداعه
بتاريخ  2009-05-31برقم ايداع  6,817.000الى  :اضافه  /الروضه لداره الكافتيريات والمطاعم
 - 10فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  246586وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-28برقم ايداع  7,058.000الى  :اصبحت /كاسل لدارة الفنادق السياحية والمقاولت
والستثمار والتسويق العقاري
 - 11فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  147407وتم ايداعه
بتاريخ  2002-06-04برقم ايداع  5,942.000الى  :اصبحت  //السيف سرفيس لخدمات النظافه
 - 12فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  166506وتم ايداعه
بتاريخ  2005-03-28برقم ايداع  4,310.000الى  :اصبح /النور للتوريدات العمومية
 - 13فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  181830وتم ايداعه
بتاريخ  2006-09-24برقم ايداع  16,268.000الى  :اصبحت  /مجوهرات ابو غالي
 - 14فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  207551وتم ايداعه
بتاريخ  2010-11-22برقم ايداع  20,272.000الى  :اصبح/المصرية للمقاولت
 - 15فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  222266وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-14برقم ايداع  9,423.000الى  :الغاء السمه التجاريه
 - 16فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  251008وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  9,269.000الى  :ناصر محمد علي خليفة
 - 17فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  251010وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  9,302.000الى  :شعبان عبد التواب احمد محمد
 - 18فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  229520وتم ايداعه
بتاريخ  2013-06-13برقم ايداع  7,214.000الى  :اصبحت /مؤسسة الحمد الحديثة للتوريدات العمومية
 - 19فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  239079وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-24برقم ايداع  6,401.000الى  :اصبحت  /الراعي للملبس
 - 20فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  175363وتم ايداعه
بتاريخ  2006-03-13برقم ايداع  3,789.000الى  :عزت كامل دميان قرياقص
 - 21فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  179404وتم ايداعه
بتاريخ  2006-07-09برقم ايداع  11,612.000الى  :حذف السمه التجارية
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 - 22فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  217634وتم ايداعه
بتاريخ  2011-12-11برقم ايداع  21,768.000الى  :اصبحت  /المختار
 - 23فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  251023وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  9,809.000الى  :التحاد للرحلت ونقل العمال
 - 24فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  251023وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  9,809.000الى  :محمد فتحي زكي محمد علي سالم
 - 25فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  210578وتم ايداعه
بتاريخ  2011-04-06برقم ايداع  4,994.000الى  :اصبح /ليونز للخدمات الرياضية
 - 26فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  192316وتم ايداعه
بتاريخ  2009-03-19برقم ايداع  3,125.000الى  :اصبحت /فاميلي A.S.K
 - 27فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  193624وتم ايداعه
بتاريخ  2009-06-07برقم ايداع  7,200.000الى  :اصبحت مكتبه اللؤلؤة بالجمله
 - 28فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  230404وتم ايداعه
بتاريخ  2013-09-26برقم ايداع  10,466.000الى  :اصبح  /محمد كمال صادق عبدالجيد
 - 29فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  157306وتم ايداعه
بتاريخ  2001-01-12برقم ايداع  431.000الى  :حذف السمه التجاريه
 - 30فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  186534وتم ايداعه
بتاريخ  2007-03-11برقم ايداع  4,048.000الى  :اصبحت  /هوريكا ايجبت
 - 31فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  208301وتم ايداعه
بتاريخ  2010-12-21برقم ايداع  22,042.000الى  :اصبحت /كوفي شوب المشربية
 - 32فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  212139وتم ايداعه
بتاريخ  2011-05-30برقم ايداع  8,641.000الى  :الغاء السمه التجاريه
 - 33فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  218027وتم ايداعه
بتاريخ  2011-12-25برقم ايداع  22,671.000الى  :اصبح /شعث للمقاولت العمومية
 - 34فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  242691وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-27برقم ايداع  11,825.000الى  :اصبحت /دريم استورز Dream stores
 - 35فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  242691وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-27برقم ايداع  11,826.000الى  :اصبحت /دريم استورز Dream stores
 - 36فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  110909وتم ايداعه
بتاريخ  1997-01-06برقم ايداع  197.000الى  :اصبحت  /مصنع النورا
 - 37فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  198996وتم ايداعه
بتاريخ  2010-01-03برقم ايداع  74.000الى  :سقارة للزيوت والشحوم
 - 38فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  249224وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-05برقم ايداع  7,252.000الى  :مؤسسة الخير
 - 39فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  178843وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-16برقم ايداع  15,482.000الى  :اصبح /ايكو لتجارة قطع غيار السيارات
 - 40فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  178843وتم ايداعه
بتاريخ  2006-06-25برقم ايداع  10,641.000الى  :اصبح  /ايكو للمقاولت العمومية
 - 41فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  184190وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-30برقم ايداع  6,036.000الى  :اصبح  /واي ام لتوزيع الدوية
 - 42فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  124906وتم ايداعه
بتاريخ  1998-12-10برقم ايداع  12,409.000الى  :اصبحت  /الفؤاد للستيراد والتصدير
 - 43فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  165988وتم ايداعه
بتاريخ  2005-03-08برقم ايداع  3,309.000الى  :اصبحت  //الجمال ماركت

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

Page 31 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 44فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  251040وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  10,391.000الى  :محمد عبدالقادر سيداحمد احمد
 - 45فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  251040وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  10,391.000الى  :ايماكو ايجيبت
 - 46فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  169915وتم ايداعه
بتاريخ  2005-08-13برقم ايداع  11,111.000الى  :اصبحت /صيدلية الصفا
 - 47فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  224588وتم ايداعه
بتاريخ  2012-08-09برقم ايداع  14,687.000الى  :اصبحت  /ليف تك للتوريدات العموميه
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الشخاص
 - 1مارك ناجي ابراهيم رزق خليل وكيل مفوض المقيد برقم قيد  99911وتم ايداعه بتاريخ 1994-10-09
برقم ايداع 7579تم التأشير فى تاريخ  1994-10-09بــ في السجل التجاري
 - 2ثروت عبد النعيم احمد سالمان تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  104252وتم ايداعه بتاريخ
 1995-10-14برقم ايداع 10072تم التأشير فى تاريخ  1995-10-14بــ استدراك بيانات اسم صحاب
الشأن وفقا لبطاقة الرقم القومي
 - 3محمد توفيق ابراهيم تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  169915وتم ايداعه بتاريخ  2005-08-13برقم
ايداع 11111تم التأشير فى تاريخ  2005-08-13بــ استدراك بيانات صاحب الشأن وفقا لبطاقة الرقم
القومي
 - 4داليا صلح صديق محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  193361وتم ايداعه بتاريخ 2009-05-27
برقم ايداع 6589تم التأشير فى تاريخ  2009-05-27بــ استدراك بيانات صاحب الشأن وفقا لبطاقة الرقم
القومي
 - 5امير شكرى شنودة قلدس وكيل مفوض المقيد برقم قيد  93744وتم ايداعه بتاريخ  1992-10-07برقم
ايداع 6962تم التأشير فى تاريخ  2019-12-08بــ حذف الوكيل المفوضل من السجل التجاري
 - 6ميرفت نجاح سيد احمد محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  250086وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-21برقم ايداع 14185تم التأشير فى تاريخ  2020-12-21بــ استدراك بيانات اسم صاحب
الشأن وفقا لبطاقة الرقم القومي
 - 7شيرين محى الدين عبدالمنعم بيومى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  82921وتم ايداعه بتاريخ
 1989-06-10برقم ايداع 4187تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ تصحيح السم طبقا للرقم القومي
 - 8ناصر محمد على خليفة تاجر فرد المقيد برقم قيد  251008وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع
9269تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ
 - 9شعبان عبدالتواب احمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  251010وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم
ايداع 9302تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ
 - 10محمد فتحى زكى محمد على سالم مدير فرع المقيد برقم قيد  251023وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع 9809تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ
 - 11احمد باهر محمد فوزى مدير فرع المقيد برقم قيد  250457وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم
ايداع 9952تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ
 - 12محمد كمال صادق عبدالجيد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  230404وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-26برقم ايداع 10466تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ تم تعديل السم طبقا للرقم
القومي
 - 13محمد عبدالقادر سيد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  251040وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم
ايداع 10391تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ
 - 14منى حسنى عبد العظيم حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  251042وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-28
برقم ايداع 10528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1الشركه العالميه للثروه الحيوانيه شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  61603قيدت فى
 1983-08-03برقم ايداع  4722وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لندماج
الشركه بشركه اخري
 - 2انس جمال الدين حمدى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  184806قيدت فى  2018-01-01برقم ايداع
 19456وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 3اميكس للتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  184806قيدت فى  2018-01-01برقم ايداع
 19456وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 4شركه احمد مرعى احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  119173قيدت فى  1998-02-25برقم ايداع
 2241وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
 - 5محمد ابر اهيم احمد صفى الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  201814قيدت فى 2013-03-21
برقم ايداع  13592وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 6اسماعيل عثمان نظيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  231859قيدت فى  2014-05-07برقم ايداع
 5068وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 7محمد نبيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  249141قيدت فى  2020-07-19برقم ايداع  6579وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة
حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 8علء الدين حسنى على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65643قيدت فى  1985-01-29برقم ايداع
 650وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 9احمد حسن سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  122671قيدت فى  1998-08-26برقم ايداع
 710145وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركه واستلم
كل شريك كافه حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 10سامي نجيب امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  61817قيدت فى  1983-09-01برقم ايداع
 5226وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الفرع
 - 11شركه ماتيسكو لتجاره والستثمار شركة سبق قيدها برقم  61817قيدت فى  1983-09-01برقم ايداع
 5226وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الفرع
 - 12وجيه انور ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  99436قيدت فى  1994-08-14برقم ايداع
 5878وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
 - 13تم دمج شركات مصر لصناعه معدات الغزل والنسيج والمصريه لغزل ونسيج الصوف والقطن والنصر
للغزل والنسيج والتريكو شوربجي في شركه مصر حلوان للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم 100131
قيدت فى  1994-10-29برقم ايداع  8313وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو
لدمج الشركه
 - 14سمير ابو جازية وشريكه شركة سبق قيدها برقم  102295قيدت فى  2010-07-22برقم ايداع
 13379وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 15احمد محمد عبدالمنعم عبدالحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  109518قيدت فى 1996-10-29
برقم ايداع  11320وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل
شريك كافه حقوقه
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 - 16محمد محمود حلمى وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  224148قيدت فى  2012-07-18برقم ايداع
 13637وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
 - 17اعتدال عبد الحميد ابراهيم محمد و شريكها شركة سبق قيدها برقم  227425قيدت فى 2012-11-12
برقم ايداع  20790وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ
الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 18شركة يسرى وشركاه للموبيليا شركة سبق قيدها برقم  77477قيدت فى  1987-12-29برقم ايداع
 10505وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافه حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 19محسن عبده صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  177124قيدت فى  2006-05-10برقم ايداع
 6945وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافه حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 20شركة التيسير لبيع المجمدات والطيور الحيه  -محمد منير عبد الجواد السباعى وشريف يحيى محمد زيدان
شركة سبق قيدها برقم  242652قيدت فى  2018-08-15برقم ايداع  12592وفى تاريخ 2022-06-08
تم محو  -شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة
من سجل الجيزة
 - 21شركة الحمد للنقل والتوريدات (حميده علم وشركائها شركة سبق قيدها برقم  142911قيدت فى
 2001-08-21برقم ايداع  9113وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة
تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 22على يحيى على درويش وشريكته شركة سبق قيدها برقم  200773قيدت فى  2010-03-07برقم
ايداع  3088وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك
كافه حقوقه
 - 23زكريا مصطفى محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  145739قيدت فى  2002-02-19برقم ايداع
 2077وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 24احمد شاكر عويس حسين مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  180626قيدت فى 2006-08-16
برقم ايداع  13981وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ
الشركة واستلم كل شريك كافة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 25احمد مجدى عبد الباقى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  227033قيدت فى  2012-10-23برقم
ايداع  19861وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة
واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 26الشركه المصريه للتجاره ( اسماعيل محمد حسن حماده وشركاه) شركة سبق قيدها برقم 233728
قيدت فى  2015-01-22برقم ايداع  862وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو
للغاء الفرع
 - 27اصبح احمد مصطفي فهمي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  246757قيدت فى  2019-06-23برقم
ايداع  7931وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك
كافه حقوقه
 - 28ايهاب جمعه متولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  195486قيدت فى  2009-08-13برقم ايداع
 11426وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
 - 29نصر جيوشى حسن سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  228459قيدت فى  2013-01-21برقم
ايداع  791وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
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 - 30الطنطاويه للمقاولت ( محمود علي محمود وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  247671قيدت فى
 2019-10-07برقم ايداع  12784وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لحل
الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 31عيد محمد الصادق قرنى وشريكه خضر توفيق فوده حسانين شركة سبق قيدها برقم  211044قيدت
فى  2011-04-27برقم ايداع  6147وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امرمحو لحل
الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقة وتم محو قيد الشركه من سجل الجيزة
 - 32حمدى على عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  107394قيدت فى  1996-06-18برقم ايداع
 5824وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 33مخبوزات و حلويات الكريم حسن يوسف فهمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  132660قيدت فى
 2000-01-26برقم ايداع  907وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة
تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 34خالد حسن محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  91412قيدت فى  1991-12-10برقم ايداع
 9311وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
 - 35ناديه محمد سيد زيدان شركة سبق قيدها برقم  91572قيدت فى  1991-12-29برقم ايداع 9840
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك
كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 36شركه منال وامانى شركة سبق قيدها برقم  95594قيدت فى  1993-05-22برقم ايداع  3138وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 37احمد محمود محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  114493قيدت فى  1997-07-12برقم ايداع
 8168وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 38اصبح محمد شحاته عبدالمطلب السمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  235075قيدت فى
 2015-08-31برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم
فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 39مجدى كشك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  235348قيدت فى  2015-10-25برقم ايداع  0وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة
حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 40خير راغب خير بخيت وشريكته شركة سبق قيدها برقم  249651قيدت فى  2020-09-30برقم ايداع
 10020وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
 - 41شافعى للفلم شركة سبق قيدها برقم  232088قيدت فى  2014-06-02برقم ايداع  6146وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 42ماهر ربيع وهشام محمود شركة سبق قيدها برقم  247730قيدت فى  2019-10-14برقم ايداع
 14105وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 43سيد نبوي مصطفي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  250027قيدت فى  2020-12-10برقم ايداع
 13739وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه
حقوقه
 - 44منال مرتضى حسين عبد الرحيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  224840قيدت فى 2015-05-03
برقم ايداع  5698وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 45امل بدر قرنى عويس وشريكها شركة سبق قيدها برقم  225340قيدت فى  2020-10-18برقم ايداع
 10896وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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 - 46شركه الفادى ريمون فوزى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  106466قيدت فى  1996-04-06برقم
ايداع  3152وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة
واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة
 - 47ممدوح السعيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  231393قيدت فى  2014-03-03برقم ايداع
 2341وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل
شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

رأس المال
 - 1اصبح  /أحمد عادل أحمد عبدالوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  239312قيدت فى 2017-05-24
برقم ايداع 8078وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 2مي عبدالحفيظ منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  241971قيدت فى  2018-05-07برقم ايداع
6977وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 3اصبح عماد سلطان ايوب سنبل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  105754قيدت فى  1996-02-07برقم
ايداع 1283وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 4اصبح  /رزق رزق احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  81254قيدت فى  1988-12-27برقم ايداع
9351وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
 - 5ايمن محمد محمد جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  212155قيدت فى  2011-05-30برقم ايداع
8684وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 150,000,000.000
 - 6اصبح  /ذو الكفل عباس علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  244196قيدت فى  2018-11-15برقم
ايداع 16889وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 170,000.000
 - 7احمد نبيل للمقاولت والتوريدات وشريكه شركة سبق قيدها برقم  236838قيدت فى  2016-05-30برقم
ايداع 7754وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 8اصبح /امل بدر عويس وشركائها شركة سبق قيدها برقم  225340قيدت فى  2012-09-09برقم ايداع
16269وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000,000.000
 - 9احمد حسين احمد صالح و شركاة شركة سبق قيدها برقم  229669قيدت فى  2013-07-17برقم ايداع
8159وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
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العناوين
 - 1انس جمال الدين حمدى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  184806قيدت فى  2018-01-01برقم ايداع
19456وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤة
 - 2اميكس للتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  184806قيدت فى  2018-01-01برقم ايداع
19456وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤة
 - 3شركه امبكس للتجارة والمقاولت انس امام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  184806قيدت فى
 2007-01-16برقم ايداع 184806وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
اصبح /عمارة 32المجاورة الرابعة -الحي السابع -الشيخ زايد
 - 4شركه امبكس للتجارة والمقاولت انس امام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  184806قيدت فى
 2007-01-16برقم ايداع 184806وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الغاء فرع الكائن بالعنوان /شقه رقم  37الدور التاسع -عماره رقم  -61شارع الحسين -الدقى
 - 5احمد سيد وشريكاه شركة سبق قيدها برقم  234825قيدت فى  2015-07-22برقم ايداع 88891وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  5062 /ش الكورنيش المعراج العلوي
المعادي البساتين
 - 6ابو بكر الصديق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  239392قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح18 /شارع الفالوجا -العجوزة
 - 7البسيونى للمعدات شركة سبق قيدها برقم  121673قيدت فى  1998-07-05برقم ايداع
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  73ش عبدالمنعم رياض

8702

7900وفى

 - 8البسيونى للمعدات شركة سبق قيدها برقم  121673قيدت فى  1998-07-05برقم ايداع 7900وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الكيلو  26طريق مصر اسكندريه الصحراوي
منطقه اللف فدان
 - 9مؤسسة النيل للتجارة الدولية (اشرف العدوى وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  169665قيدت فى
 2005-08-01برقم ايداع 10557وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
وحده  271منتجع بلم هيلز
 - 10مؤسسة النيل للتجارة الدولية (اشرف العدوى وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  169665قيدت فى
 2005-08-01برقم ايداع 10557وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الوحده )D-C( 4مبني بوليجون مشروع سوديك الشيخ زايد
 - 11نيهال سمير محمد فهمى رجب وشركائها شركة سبق قيدها برقم  250624قيدت فى 2021-09-02
برقم ايداع 10428وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الرضي شقة
رقم  1بالعقار رقم 17شارع دمشق -المهندسين
 - 12محمد ابر اهيم احمد صفى الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  201814قيدت فى 2010-04-13
برقم ايداع 67310وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن
بالعنوان  6ش النيل البيض شقه  8ميدان لبنان العجوزة
 - 13محمد ابر اهيم احمد صفى الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  201814قيدت فى 2010-04-13
برقم ايداع 67310وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 104الدور
الول عقار رقم 369شارع الهرم بجوار سينما رادوبيس مدخل أ -الهرم
 - 14محمد ابر اهيم احمد صفى الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  201814قيدت فى 2013-03-21
برقم ايداع 13592وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
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 - 15محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  245847قيدت فى  2019-03-07برقم ايداع 3355
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع نصار ارض بشير -شبرا الخيمة
 - 16حاتم حسين رجائى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  79892قيدت فى  1988-08-16برقم ايداع
5911وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /تقلطع عبده عبدالحميد مع
د/لشين الكوم الخضر الهرم
 - 17حاتم حسين رجائى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  79892قيدت فى  1988-08-16برقم ايداع
5911وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطع ارقام  5/7/9/11منطقة 124
فدان المنطقة الصناعية -ابو رواش
 - 18اصبح قباء للتجارة والستيراد والتصدير سمير محمد عبده ابو جازيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 102295قيدت فى  1995-05-06برقم ايداع 4251وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن عزبة غضبان خلف مزرعه التونسى زمام المنصورية
 - 19سمير ابو جازية وشريكه شركة سبق قيدها برقم  102295قيدت فى  2010-07-22برقم ايداع
13379وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
 - 20ملوك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  111568قيدت فى  1997-02-18برقم ايداع 1689وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  268ش جمال عبدالناصر ميامي
 - 21ملوك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  111568قيدت فى  1997-02-18برقم ايداع 1689وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة لقم  G50/G51بالملحق رقم  4الكائن
بالمجمع التجار مول العرب ميدان جهنيه
 - 22ملوك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  111568قيدت فى  1997-02-18برقم ايداع 1689وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل رقم  8عماره الصفا ش الكازينو
عماره الوقاف سان ستيفانو قسم اول
 - 23ايمن حسين عبد المحسن محمد برعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  231777قيدت فى
 2014-04-23برقم ايداع 4587وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء
فرع بالعنوان  57شارع هارون الرشيد مصر الجديدة
 - 24ايمن حسين عبد المحسن محمد برعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  231777قيدت فى
 2014-04-23برقم ايداع 4587وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان من  11سيتى مول شارع احمد عرابى-شبرا الخيمه اول الي  15مايو متفرع من ش احمد عرابي
قسم اول شبرا الخيمه
 - 25ياسر حسين وامام صلح شركة سبق قيدها برقم  158342قيدت فى  2004-03-13برقم ايداع
2749وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /شارع سكة ابوالحديد -
الطريق البيض  -ناهيا مركز كرداسة جيزة
 - 26شركة ابراهيم يس السيد عمر عمر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  215875قيدت فى 2011-10-10
برقم ايداع 17775وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  1ش الجابر -
مدكور  -الهرم
 - 27احمد وحسين ومحمد لنشاء الملعب شركة سبق قيدها برقم  241749قيدت فى  2018-03-29برقم
ايداع 5355وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  6مشروع اهالينا
 2شقه رقم  62السادس الرابع بعد البنك والمول
 - 28هاني كامل عبداللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  246162قيدت فى  2019-04-07برقم ايداع
4890وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  13ش ناصر المتفرع من فاطمه
رشدي خاتم المرسلين الهرم
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 - 29بيتا كابيتال كونسالتينج للستشارات الماليه عن الوراق الماليه  Beta capital consultingشركة سبق
قيدها برقم  248240قيدت فى  2019-12-22برقم ايداع 16429وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة عمارة  29خ الدور التاني شقة  24الواقعة في الحي  - 16كمبومد بفرلي هيلز -
مدينة الشيخ زايد  -الجيزة
 - 30اصبح  /رزق رزق احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  81254قيدت فى  1988-12-27برقم ايداع
9351وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط دمياط الجديدة عقار  55/85حي اول
مجاورة خامسة
 - 31شركه المجموعه المتحده للوساطه فى الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم  104283قيدت فى
 1995-10-15برقم ايداع 10134وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية
تعديل مقر الفرع الكائن فى الدور الثالث علوى برج المغازى شارع الجيش امام مبنى المحافظه اعلى المصرف
المتحد المنصوره ثان-ليصبح -شارع قناة السويس برج جرين بلزا المدخل الول الدور الثالث شقة 2فوق مطعم
كنتاكي
 - 32قاسم قدرى قاسم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  203774قيدت فى  2010-06-17برقم ايداع
11041وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحي الثامن مول الياسمين الدور
الول السادس من اكتوبر
 - 33قاسم قدرى قاسم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  203774قيدت فى  2010-06-17برقم ايداع
11041وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحي الول سنتر الحجاز الطبي
الدور الثاني مدينه العبور
 - 34نيو برنت لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  250735قيدت فى  2021-12-14برقم ايداع
15355وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 143برج طيبه شارع عدلي يكن
بندر الفيوم
 - 35هدى جلل يسى وشركائها شركة سبق قيدها برقم  145071قيدت فى  2002-01-13برقم ايداع
496وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 17د تقسيم اللسلكي
 - 36نيو برنت لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  250735قيدت فى  2021-12-14برقم ايداع
15355وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا شارع زين العابدين -بندر بني مزار
 - 37الشركه المصريه للتجاره ( اسماعيل محمد حسن حماده وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  233728قيدت
فى  2015-01-22برقم ايداع 862وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
اصبح 56 /ى عمارات التوفيق مدينه نصر مع الغاؤه
 - 38اسماعيل محمد حسن حمادة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  233728قيدت فى  2005-02-28برقم
ايداع 3860وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 51ش السحاب من ش
نصر الدين خلف قسم الطالبيه
 - 39اسماعيل محمد حسن حمادة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  233728قيدت فى  2005-02-28برقم
ايداع 3860وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي
للشركة من  56عمارات التوفيق  -مدينة نصر القاهرة الي  51 /السحاب من شارع نصر الدين الجيزة وبذلك يتم
نقل مقر الشركة من سجل تجارى القاهرة
 - 40ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70753قيدت فى  1986-08-06برقم ايداع 5866
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع الكائن ( )2,1بمشروع دار
مصر بمدينة دمياط الجديدة
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 - 41ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70753قيدت فى  1986-08-06برقم ايداع 5866
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع /ماهو المعرضين رقم1و2
بالعقار رقم3ش 257المعادى الجديد,بمساحة تقريبية للمعرض رقم(120)1م عبارة عن جزء من الدور الرضى
له مدخلين مواجهه لشارع
 - 42ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70753قيدت فى  1986-08-06برقم ايداع 5866
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بمحطه مصر للبترول
المنطقه الثانيه التجمع الخامس بجوار مول المحلوي وهو عدد 3باكيات بمساحه  100متر تقريبا باكيتن بمساحه
 13طول في  5.5عرض وباكيه مساحه  6طول في  4عرض
 - 43ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70753قيدت فى  1986-08-06برقم ايداع 5866
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء الفرع الكائن محطه موبيل الكائنه
بمودينه سوهاج الجديده بالحي السادس الشريط المتميز (100م) وهو مساحه 64.75متر مكعب عباره عن 9.25
طول في  7م عرض
 - 44ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70753قيدت فى  1986-08-06برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن محلت ارقام
 15-14-13بلوك رقم  1بالمنطقه الحرفيه التجاريه مدينتي (منطقه الكرافت زون) القاهره الجديده

5866

5866

 - 45ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70753قيدت فى  1986-08-06برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع الكائن في بنزينه مصر
للبترول الكائنه بمدخل اسيوط الغربي الطريق الدائري عرب المدابغ اسيوط وهو مساحه  155متر عباره عن
ثلث ياكيات متلصقين

 - 46هشام البشتيلى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  198915قيدت فى  2009-12-30برقم ايداع
19996وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /ش فؤاد سلطان زاويه
ابومسلم المنصوريه الهرم
 - 47اصبح  /عبدالعظيم علي عبدالعظيم علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  232003قيدت فى
 2014-05-20برقم ايداع 5667وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور
البدروم والدور الرضي المبني علي قطعة رقم 59المنطقة الصناعية -شمال طريق القطاميه العين السخنه -
بالتجمع التالت
 - 48اصبح  /عبدالعظيم علي عبدالعظيم علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  232003قيدت فى
 2014-05-20برقم ايداع 5667وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء
الفرع الكائن بالعنوان القاهره الجديده  646منطقه الورش بارض المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين
السخنه التجمع الثالث
 - 49عمرو محمد محمود منصور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  246417قيدت فى  2019-05-08برقم
ايداع 6247وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح35 /شاع توفيق احمد
ميت عقبة - 50ورثه جوده محمد صالح عبدالمقصود شركة سبق قيدها برقم  250799قيدت فى  2022-02-07برقم
ايداع 1881وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10شارع البستان المقصي
الفجالة
 - 51مصطفى محمد علء الدين هاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  166541قيدت فى 2005-03-29
برقم ايداع 4397وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده رقم 420
 AWمحمور كريزي ووتر مدخل الشيخ زايد  2الشيخ زايد
 - 52مصطفى محمد علء الدين هاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  166541قيدت فى 2005-03-29
برقم ايداع 4397وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  4ش البرازيل
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 - 53مصطفى محمد علء الدين هاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  166541قيدت فى 2005-03-29
برقم ايداع 4397وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح بالكيلو  125طريق
اسكندريه مطروح مدخل قريه الدبلوماسين العلمين
 - 54حسام القبانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  201371قيدت فى  2010-03-28برقم ايداع 5598
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع الكائن بالعنوان  /شقة 5
بالطابق الثالث بعد الرضى رقم  6056بالمجاورة السادسة  -مدينة المعراج
 - 55اصبح  /اسامه يوسف حسن عكاشه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56722قيدت فى 1982-03-25
برقم ايداع 2957وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /العقار رقم
 29ش اللبيني ناصيه ش عبدالسلم عبيد الدور السادس شقه رقم  11الهرم
 - 56شركة بيت الدونتس شركة سبق قيدها برقم  87611قيدت فى  1990-11-06برقم ايداع 7772وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان مدينة دريم لند
ملهى طريق الواحات  6اكتوبر
 - 57احمد نبيل للمقاولت والتوريدات وشريكه شركة سبق قيدها برقم  236838قيدت فى 2016-05-30
برقم ايداع 7754وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /غرفه في شقة
بالدور الثاني بعد الرضي بالعقار رقم  57شارع خاتم المرسلين -العمرانية
 - 58مجدى حمدان احمد موسى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  240828قيدت فى  2017-12-19برقم
ايداع 19861وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  17شارع  29بلوك 32
مدينة العمال  -امبابة  -الجيزة
 - 59مروه حجازي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  247945قيدت فى  2019-11-14برقم ايداع
14612وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 716شارع طريق الحريه -
لوران
 - 60منال مرتضى حسين عبد الرحيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  224840قيدت فى 2012-08-23
برقم ايداع 15176وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤة
 - 61منال مرتضى حسين عبد الرحيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  224840قيدت فى 2012-08-23
برقم ايداع 15176وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  16شارع
زمزم تقاطع شارع الطباء من جامعه الدول العربية الدقى
 - 62منال مرتضى حسين عبد الرحيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  224840قيدت فى 2015-05-03
برقم ايداع 5698وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤة
 - 63اصبح /امل بدر عويس وشركائها شركة سبق قيدها برقم  225340قيدت فى  2012-09-09برقم ايداع
16269وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع الكائن بالعنوان  3ش
العطار متفرع من المجزر اللي اللبيني الهرم
 - 64امل بدر قرنى عويس وشريكها شركة سبق قيدها برقم  225340قيدت فى  2020-10-18برقم ايداع
10896وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع الكائن بالعنوان  3ش
العطار متفرع من المجزر اللي اللبيني الهرم
 - 65ولء فتحى مصطفى مرسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  240687قيدت فى  2017-12-05برقم
ايداع 18761وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  81طريق النصر
 - 66اندماج شركه ناصر التجاريه شركه تضامن وشركه اولد ناصر التجاريه للستيراد والتصدير توصيه
بسيطه في الشركه شركة سبق قيدها برقم  92052قيدت فى  1992-02-24برقم ايداع 1478وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /منيل شيحة طريق مصر اسيوط الزراعى-
مركز ومدينه ابو النمرس
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 - 67اسامه عبدالسميع شمس الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  248764قيدت فى  2020-02-25برقم
ايداع 3045وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /الشقةرقم  403في
عقار رقم  360شارع الهرم
 - 68اصبح  /عادل ندا عبدالحليم شلتوت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  71456قيدت فى 1986-09-27
برقم ايداع 7335وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  1 /برج
المنصوريه ش الملك فيصل الهرم
 - 69محمود علي هريدي خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  245348قيدت فى  2019-01-29برقم
ايداع 1287وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /مدخل قرية الحرانيه
ابو النمرس
 - 70اصبح  /مباشر لتداول الوراق المالية والسندات شركة سبق قيدها برقم  246340قيدت فى
 2019-04-23برقم ايداع 5845وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح
 36 /ط حدائق الهرام
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النشاط
 - 1شركه امبكس للتجارة والمقاولت انس امام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  184806قيدت فى
 2007-01-16برقم ايداع  184806وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/
الستيراد والتصدير
 - 2اصبح  /أحمد عادل أحمد عبدالوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  239312قيدت فى 2017-05-24
برقم ايداع  8078وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح :العمال الكهروميكانيكية
والمقاولت العمومية
 - 3ابو بكر الصديق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  239392قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع 8702
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /المقاولت العمومية  .حذف نشاط(تركيب
الشبكات اللسلكية وشبكات التصال اللسلكية )
 - 4مؤسسة النيل للتجارة الدولية (اشرف العدوى وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  169665قيدت فى
 2005-08-01برقم ايداع  10557وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط
استصلح الراضي وزراعتها
 - 5اصبح /مصطفي كمال عبد الفتاح وشريكته شركة سبق قيدها برقم  246248قيدت فى 2019-04-15
برقم ايداع  5431وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تصوير فيديو ومنتاج وايجار
معدات تصوير فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي
التراخيص اللزمة (موافقة امنية برقم 439لسنه )2021
 - 6شريف صابر حافظ عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  206328قيدت فى  2010-10-05برقم
ايداع  17413وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/الستشارات البيئيه
 - 7عبد العظيم عز الدين عبد العظيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  226352قيدت فى
 2012-10-08برقم ايداع  18466وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /بيع
خضار وفاكهه جمله وتجزئه ليصبح النشاط /توريدات عموميه وبيع خضار وفاكهه جمله وتجزئه
 - 8شركة الشابورى للتشييد والبناء شركة سبق قيدها برقم  234383قيدت فى  2015-04-28برقم ايداع
 5531وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /المقاولت التوريدات العموميه في كل ما
يخص المقاولت العموميه والتصميمات والديكور -الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجوعه - 6تجاره جميع مواد البناء والديكور -التشطيبات والديكورات -الستشارات الهندسيه والتصميمات
 - 9شركة رفعت للحاق العمالة المصرية بالخارج (ش0ذ0م0م) شركة سبق قيدها برقم  90927قيدت فى
 1991-10-19برقم ايداع  7839وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /الحاق
العماله المصرية للعمل بالخارج مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك اب وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
 - 10رحيم جمال على طلبه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  198812قيدت فى  2009-12-28برقم ايداع
 19184وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /التصدير والصيد وتوريدات عامة
ومكافحة حشرات وزواحف وقوارض
 - 11اصبح محمد رشدي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  204769قيدت فى  2010-07-25برقم ايداع
 13429وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /التصنيع لدي الغير للدوية والمكملت
الغذائية والمستحضرات والمستلزمات والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل وتوزيعها والتصنيع لدي الغير
للدوية البيطرية والتوكيلت التجارية
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 44 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 12شركة النصر للكيماويات الوسيطه ( تابعه لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ) خدمة وطنية لوزارة الدفاع
شركة سبق قيدها برقم  129515قيدت فى  1999-08-07برقم ايداع  9412وفى تاريخ 2022-06-09
تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/المطهرات المعقمات بكافة انوعها واستخدمهاتها مبيدات حشرية بيطريو
سائلة
 - 13شركة توبكس للصناعة والتجارة د \ محمود المقدم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  148180قيدت فى
 2002-07-15برقم ايداع  7793وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه تجاره
وتسويق وصناعه خامات تدخل في العلف الحيواني ومركزات العلف
 - 14اصبح  -برايم لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  114549قيدت فى  1997-07-14برقم
ايداع  8284وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /السمسرة والتداول في الوراق
المالية وهي تشمل السهم والسندات وادوات الدين وحقوق الملكية
 - 15شركة ابراهيم يس السيد عمر عمر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  215875قيدت فى 2011-10-10
برقم ايداع  17775وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /الدعايه والعلن بكافه
الوسائل المسموعه والمقرؤه والمرئيه التوريدات العموميه اقامه وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامه التسويق
اللكتروني عبرالنترنت يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك باي جه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه الحكام
القوانين وذلك واللوائح والقرارات الساريه علي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها
بموافقه امنيه رقم  489لسنه 2021
 - 16السنوسي للتوريدات الزراعية شركة سبق قيدها برقم  250958قيدت فى  2022-05-17برقم ايداع
 7617وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة تجارة مبيدات واسمدة للنشاط الصلي
 - 17قاسم قدرى قاسم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  203774قيدت فى  2010-06-17برقم ايداع
 11041وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /العلج الطبيعي فقط اصابات رياضيه
 - 18احمد سعيد محمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  228498قيدت فى  2013-01-28برقم ايداع
 1048وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تجارة جميع الجهزة الطبية والهندسية
ومستلزماتها وصيانتها وتجهيزات المستشفيات والمراكز الطبيه والتشطيبات واعمال الديكور ومهمات المكاتب
والتوريدات العمومية ما عدا الكمبيوتر ومستلزماتها ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله
 - 19حسين محمد حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  239776قيدت فى  2017-08-02برقم ايداع
 11286وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/القيام باعمال التوكيلت التجارية
والستيراد والتصدير وتوريد وتوزيع المواد الغذائيه والعصائر والمشروبات والجهزة الكهربائية واللكترونية
ومياه الشرب وتوريد وتوزيع مستحضرات التجميل مع مراعاه اللوائح والقوانين ماعدا الكمبيوتر ومستلزمات
النترنت
 - 20هدى جلل يسى وشركائها شركة سبق قيدها برقم  145071قيدت فى  2002-01-13برقم ايداع
 496وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح موافقة امنية رقم 476لسنه / 2021ماعدا توريد
العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس
العسكرية والمجموعة 19والمجموعة 6حتي الفقرة  36والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 21مختار ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  104333قيدت فى  1995-10-19برقم ايداع
 10300وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريدات عموميه بما فيها توريد المعادن
والخامات الطبيعيه وتويكلت تجاريه واداره وتشغيل المصانع التعدينيه بكافه انواعها وتعدد اغراضها
 - 22شريف مجدى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  225898قيدت فى  2012-09-25برقم ايداع
 17536وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مطعم كبابجي وعرض مصنفات سمعية
وسمعية بصرية عن طريق الدش( موافقة امنية برقم 40لسنه )2022
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 - 23اصبح  /شريف مصطفي سيد معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  134863قيدت فى
 2000-05-21برقم ايداع  5940وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجاره وبيع
الموبيليا واعمال الديكور واعمال المقاولت العامه والتصدير والتوريدات العامه ما عدا الكمبيوتر ومستلزمات
ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله
 - 24هشام البشتيلى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  198915قيدت فى  2009-12-30برقم ايداع
 19996وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بيع وتجاره الزجاج واللوميتال
والمقاولت العموميه والتوريدات العموميه
 - 25احمد محمود السيد احمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  249905قيدت فى  2020-11-19برقم
ايداع  12563وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مقاولت عموميه وتوريدات
عمومية (مستلزمات التكييف و التبريد) فيما عدا توريد الكمبيوتر و مستلزمات
 - 26طارق سعيد محمد عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  250039قيدت فى  2020-12-14برقم ايداع
 13815وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح الطباعة والتغليف (موافقة امنية رقم 8لسنه
 )2022فيما عدا الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 27شركه الشربينى و شريكاه شركة سبق قيدها برقم  73170قيدت فى  1987-02-25برقم ايداع
 1666وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط خدمات النترنت وداوئرالشيكات
الرقمية والدوائر التلفزيونيه والفديو لنقل المعلومات
 - 28اوسكار لتشغيل المعادن _ محمد مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  151637قيدت فى
 2003-02-16برقم ايداع  1664وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /جمع
ونقل المخلفات الصلبة الخردة بجميع انواعها
 - 29ابراهيم محمد عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  162462قيدت فى  2004-09-21برقم ايداع
 12029وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /التجارة والتوريدات في مجال الجهزة
الكهربائية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والمن والحراسة
 - 30مصطفى محمد علء الدين هاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  166541قيدت فى 2005-03-29
برقم ايداع  4397وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/استيراد جميع المنتجات التى
تدخل فى تصنيع التجميل والعناية بالشعر الصناعية والطبيعية سواء فى صورتها النهائية او خامات اوليةوخلطها
وتعبئتها وتوزيعها فى السوق الداخلى اوتصدير فى الخارج بما فى ذلك مكاوى الشعر والبخار وفرش الشعر
ومجففات الشعر واليدى سواء كاملة الصنع اومجزاة وكذلك جميع المستحضرات والدوات المستخدمية بمحلت
تصفيف الشعر وتصميمها وتنفيذها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوان تشترك باى وجه من الوجوه مع
الهيئات اوالشركات التى تزاول اعمال شبيهة اوالتى قد تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او
فى الخارج اوان تدمجها فيها اوتشتريها اوتلحقها بها وكذللك تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل لدى الغير وابرام
عقود الوكالة التجارية فى جميع انحاء العالم و الكوافير الحريمي والرجالي ومشاركه وايجار محلت وفروع
الشركه للغير لنشاط الكافيهات والمطاعم
 - 31اصبح /ايمان محمد عبد الرحمن اسماعيل وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  232738قيدت فى
 2014-09-08برقم ايداع  9761وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجارة و
توزيع المواد الغذائيه دون التعبئه والتغليف
 - 32مؤسسة النيل للتجارة الدولية (اشرف العدوى وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  169665قيدت فى
 2005-08-01برقم ايداع  10557وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه تخزين
تقاوي
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 - 33اصبح  /ذو الكفل عباس علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  244196قيدت فى  2018-11-15برقم
ايداع  16889وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح فيما عدا توريد العماله والنترنت والمن
والحراسه
 - 34احمد نبيل للمقاولت والتوريدات وشريكه شركة سبق قيدها برقم  236838قيدت فى 2016-05-30
برقم ايداع  7754وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مقاولت وتوريدات في نفس
المجال ودعايه واعلن وتوريدات عمومية وتوريد اجهزة كمبيوتر ومستلزماتها(موافقة امنية برقم 399لسنه
 )2021فيما عدا توريد العماله والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 35شركه الجيزه للمشروعات ونظم المن شركة سبق قيدها برقم  90094قيدت فى  1991-07-25برقم
ايداع  5638وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /توريد وتركيب نظم النذار والمن
وتجهيزات صالت الحاسب اللى والعمال الكهربائية توريد وتركيب نظم اطفاء المطابخ والمداخن توريد
وتركيب نظم الطفاء بالغازات بجميع انواعها توريد وتركيب نظم الطفاء بال مياه بجميع انواعها توريد
وتركيب طلمبات اطفاء الحريق بجميع انواعها توريد وتركيب نظم المراقبة بالكاميرات ومراقبة السوار
والمنشات بجميع انواعها توريد وتركيب وصيانة انظمه الخليا الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة بوجه عام
تجاره الجهزه اللكترونيه وغيرها من معدات الفنيه والتصدير والستيراد والوكالت التجاريه واعمال المقاولت
صيانه مستلزمات نظم النذار والمن والتكم اللي ولوحات الكهرباء والجهزه اللكترونيه ومستلزمات صالت
الحاسب اللي وانشاء مركز متخصص لصيانه المعدات المذكوره كل ذلك فى حدود اغراض الشركة ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة
ىاو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحك ام ا لقانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه ما ورد بقرار وزير الدفاع
والنتاج الحربي رقم  64لسنه  2003وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121.120لسنه  1982بشان القيد في
سجل المستوردين والوكلء التجاريين
 - 36شركة دالتكس لتكنولوجيا المعلومات (دالتكس اى تى) شركة سبق قيدها برقم  96782قيدت فى
 1993-10-19برقم ايداع  6577وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح
 :العمل في مجالت الكمبيوتر وأجهزة الحاسبات اللية وتكنولوجيا المعلومات واجهزة ميكنة المكاتب
واللكترونيات الصناعية وأنظمة التحكم اللكترونية وأنظمة المن والسلمة والمستلزمات الخاصة بها ....
وللشركة في سبيل ذلك القيام بما يلي  :تسويق ودعم وصيانة الجهزة والنظمة المتعلقة بأغراض الشركة وكذلك
الجهزة المكملة لها ولوزام تشغيلها  .تصنيع وتجميع الجهزة والنظمة المذكورة والمستلزمات الخاصة بها .
الستيراد والتصدير والوكالة التجارية في حدود غرض الشركة  .تصميم وتطوير وتجميع وتركيب وتشغيل أنظمة
المعلومات المتكاملة غير النمطية والقائمة علي مصادر صناعية وتكنولوجية مختلفة وذلك وفقا للحتياجات الخاصة
للمستخدمين  .تطوير أنظمة المعلومات وأعداد البرامج وانتاج وتسويق حزم التطبيقات  .إنشاء مراكز التدريب
وتقديم برامج التدريب المتعلقة بنشاط الشركة  .تقديم الستشارات الفنية في مجالت عمل الشركة  .إدارة
مشروعات ومراكز المعلومات لحساب الغير  .إنشاء وتشغيل وإدارة وتسويق خدمات مراكز الخدمة لتقديم خدمات
الحاسب اللكتروني للغير  .إنشاء وتشغيل وإدارة وتسويق خدمات بنوك المعلومات اللكترونية وشبكات خدمات
المعلومات  .إنشاء وتجهيز صالت الحاسبات اللكترونية وصيانتها  .مقاولت عامة للمشروعات و للمباني
السكنية والتجارية والدارية والصناعية والزراعية و المباني مسبقة الصنع و المباني الحديدية و النشاء و الهدم و
ترميم المباني و تشغيل و صيانة و نظافة المباني السكنية و التجارية  .إنتاج الخرسانة الجاهزة و البلط و البلك
السمنتي  .مقاولت أعمال الطرق و تشمل الترابية و السفلتة و النارة  .أعمال المياه و الصرف الصحي و
صيانة و تشغيل محطات تنقية المياه و الصرف الصحي و المنشآت الكهربائية مقاولت العمال الكهربائية و
تشمل محطات توليد و نقل و تحويل الطاقة الكهربائية  .العمال الميكانيكية ( أعمال نظم التبريد و التكييف
المركزي ) .العمال اللكترونية و أعمال الشبكات التصالت السلكية و اللسلكية و شبكات الحاسب اللي و نظم
التحكم اللي  .تأجير المعدات الثقيلة الغير زراعية  .العمال الصناعية  ..ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة
أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمل شبيهة بأعمالها أو التي 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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 - 37شركه الهلى لداره الستثمارات الماليه ش م م شركة سبق قيدها برقم  231958قيدت فى
 2014-05-15برقم ايداع  5423وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح يتمثل غرض الشركة
في ما يلي -1 :تكوين وادارة محفظ الوراق المالية وصناديق الستثمار  -2.ترويج وتغطية الكتتاب في الوراق
المالية  -3.الستشارات المالية  -4.مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  -5.تلقي الكتتاب في
وثائق صناديق الستثمار ومزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الستثمار المفتوحة  .مع
مراعاة ما ورد في القانون رقم 95لسنه  1992ولئحته التنفيذية وتعديلتهما والقرارات الوزارية وقرارات مجلس
ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بنشاط عمل الشركة وبشرط استصدر التراخيص اللزمة لمزاولة هذه
النشطة ,يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الموال التي تزاول
اعمال شبية بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في خارج كما يجوز لها ان تندمج في
الشركات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية وذلك كله بعد الحصول علي
موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية
 - 38ماى تريد ش  0م 0م شركة سبق قيدها برقم  81846قيدت فى  1989-02-22برقم ايداع 1455
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  -تصنيع وتعبئه السمده والمخصبات والمبيدات
الزراعيه السائله والصلبه والعالقه -تقديم خدمات الدعم الفني  -تسجيل المبيدات والمخصبات الزراعيه للنفس والغير
القيام باعمال الفحص الفني مواد معالجه المعادن ودهان السيارات وقياس نسبه الفسفات - 39شركه مصر للقياس والتحكم (ام ام سى) ش  .م  .م شركة سبق قيدها برقم  86862قيدت فى
 1990-08-19برقم ايداع  5596وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تصنيع
وتوريد كافه مدخلت صناعه المعادن تصنيع وتوريد وتركيب وتجميع وصيانه وتشغيل اجهزه القياس والتحكم
بكافه انواعها ولكافه عمليات التصنيع المختلفه التجاره العامه وةالتوزيع والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه
والستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا التصنيع لدي الغير فيما هو مسموح به قانونا ويخدم اغراض
الشركه تقديم الستشارات ( وذلك فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه
والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقديم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن
الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون راس
المال ولئحته التنفيذيه
 - 40اصبح /امل بدر عويس وشركائها شركة سبق قيدها برقم  225340قيدت فى  2012-09-09برقم ايداع
 16269وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مقاولت عمومية
 - 41اصبح /مها حسنين علي حسنين وشريكها شركة سبق قيدها برقم  50216قيدت فى  1980-04-26برقم
ايداع  2701وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /محل ملبس جاهزة والقيام بكل ما
يرتبط بأعمال النشاط وازالة الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
 - 42شركه التوفيقيه لصناعه البلستيك شركة سبق قيدها برقم  90674قيدت فى  1991-09-24برقم ايداع
 7227وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحصيره
البلستيك ومنتجات البلستيك بصفة عامه واستيراد اللزم لذلك من معدات وماكينات واللت ومواد خام انتاج
الشاليموه والشرطه اللصقه والستيراد والتصدير مع مراعاه احكام القزانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخامات والخيوط البلستيكيه
المستخدمه في الطباعه ثلثيه البعاد بيع وتجاره ماكينات الطباعه ثلثيه البعاد بكافه انواعها ومقاسها تصنيع
عبوات جبن وادوات مائده من ماده البولي برويلين والبولي ايثيلين والبي اي تي اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع
شاليموه من الورق وادوات مائده ورقيه مع التزام الشركه ابلقانون رقم  121لسنه  1982بشان القيد في سجل
المستوردين وتعديلته ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تتزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها
ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشترها او تلحقها بها و>لك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
 - 43اصبح /نبال نادر محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  186855قيدت فى  2007-03-18برقم ايداع
 4669وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تصنيع مطهرات لدي الغير
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الكيان القانونى
 - 1اصبح /مصطفي كمال عبد الفتاح وشريكته شركة سبق قيدها برقم  246248قيدت فى 2019-04-15
برقم ايداع  5431وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2اصبح /هاني يسري لمعي عازر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  81677قيدت فى  1989-02-06برقم
ايداع  1050وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3اصبح  /فاروق محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  152553قيدت فى  2003-04-09برقم ايداع
 3780وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 4عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  248663قيدت فى  2020-02-13برقم
ايداع  2366وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 5مخبوزات و حلويات الكريم حسن يوسف فهمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  132660قيدت فى
 2000-01-26برقم ايداع  907وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 6شركه الفادى ريمون فوزى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  106466قيدت فى  1996-04-06برقم
ايداع  3152وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  234825 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-07-22برقم ايداع  88891الى احمد سيد وشريكاه
 - 2فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  239312 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-05-24برقم ايداع  8078الى اصبح  /أحمد عادل أحمد عبدالوهاب وشريكه
 - 3فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  246248 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-04-15برقم ايداع  5431الى اصبح /مصطفي كمال عبد الفتاح وشريكته
 - 4فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  247059 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-07-22برقم ايداع  9433الى اصبح  /لوجستيك تيم محمد بدر عبدالعزيز logistic
team
 - 5فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  242457 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-07-17برقم ايداع  10076الى اصبح  /ريهام حميده وشريكها
 - 6فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  100131 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1994-10-29برقم ايداع  8313الى تم دمج شركات مصر لصناعه معدات الغزل والنسيج
والمصريه لغزل ونسيج الصوف والقطن والنصر للغزل والنسيج والتريكو شوربجي في شركه مصر حلوان للغزل
والنسيج
 - 7فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  242096 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-05-17برقم ايداع  7696الى اصبح  /اي سي دي الهندسيه للتشييد واعمال الديكور (
ش م م ) شركه مساهم مؤسسه وفقا لحكام القانون المصري
 - 8فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  117441 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1997-11-27برقم ايداع  15040الى اصبح  /شركه الفار التجاريه وشركاهم
 - 9فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  251006 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  9247الى وثيقة لتداول الوراق المالية ش م م
 - 10فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  181157 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-09-03برقم ايداع  14944الى اصبح /عماد محمود عبدالرحمن وشركاه
 - 11فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  215875 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-10برقم ايداع  17775الى شركة ابراهيم يس السيد عمر عمر وشريكته
 - 12فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  250975 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  9346الى خالد رمضان محمد ابراهيم وشريكه
 - 13فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  81677 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1989-02-06برقم ايداع  1050الى اصبح /هاني يسري لمعي عازر وشريكيه
 - 14فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  152553 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2003-04-09برقم ايداع  3780الى اصبح  /فاروق محمد احمد وشركاه
 - 15فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  228498 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-01-28برقم ايداع  1048الى احمد سعيد محمد محمد وشريكه

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

Page 50 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 16فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  62059 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1983-10-04برقم ايداع  5726الى اصبح /فيديكس اكسبريس مصر FEDEX
EXPRESS EGYPT LLC
 - 17فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  181157 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-09-03برقم ايداع  14944الى اصبح/عماد محمود عبد الرحمن وشريكه
 - 18فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  251019 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  9667الى هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكراش وشريكه
 - 19فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  134863 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-05-21برقم ايداع  5940الى اصبح  /شريف مصطفي سيد معوض وشركاه
 - 20فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  250039 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-14برقم ايداع  13815الى طارق سعيد محمد عمر وشركاه
 - 21فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  250300 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-22برقم ايداع  2257الى اصبح /مني فؤاد صالح دسوقي وشركائها
 - 22فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  95347 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1993-04-21برقم ايداع  2399الى اصبح  /شركه علء الدين للمقاولت وشركاه
 - 23فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  108357 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1996-08-25برقم ايداع  8488الى اصبح /ورثة المرحوم نصر علوي محمود محمد
 - 24فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  162462 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2004-09-21برقم ايداع  12029الى ابراهيم محمد عيسى وشركاه
 - 25فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  232738 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-09-08برقم ايداع  9761الى اصبح /ايمان محمد عبد الرحمن اسماعيل وشريكيها
 - 26فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  56722 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1982-03-25برقم ايداع  2957الى اصبح  /اسامه يوسف حسن عكاشه وشركاه
 - 27فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  185829 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-02-19برقم ايداع  2647الى ليصبح ( اسماعيل محمود وشريكته ).
 - 28فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  224179 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-07-19برقم ايداع  13727الى اصبح  /ايمان ايمن شعبان وشريكها
 - 29فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  244196 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-11-15برقم ايداع  16889الى اصبح  /ذو الكفل عباس علي وشركاه
 - 30فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  250632 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-09-13برقم ايداع  10899الى اصبح  /شركه وجدي جميل لطيف وشريكته ريم جميل
لطيف
 - 31فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  157296 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2004-01-11برقم ايداع  411الى كافتيريا فايزة وشركائها
 - 32فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  231746 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-04-20برقم ايداع  4463الى اصبح /احمد عز الدين احمد زين وشركاه
 - 33فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  225340 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-09-09برقم ايداع  16269الى اصبح /امل بدر عويس وشركائها
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 - 34فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  50216 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1980-04-26برقم ايداع  2701الى اصبح /مها حسنين علي حسنين وشريكها
 - 35فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  71456 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1986-09-27برقم ايداع  7335الى اصبح  /عادل ندا عبدالحليم شلتوت وشركاه
 - 36فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  86459 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1990-06-23برقم ايداع  4528الى اصبح  /شركه حاتم ادم محمد عبدالرحمن وشركاه
 - 37فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  186855 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-03-18برقم ايداع  4669الى اصبح /نبال نادر محمد وشريكها
 - 38فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  239340 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-05-31برقم ايداع  8389الى اصبح  /حمدى احمد عبد ا وشريكته
 - 39فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  251044 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  10572الى عادل امين عبد السميع وشريكه
 - 40فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  251044 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  10572الى المجموعة المصرية الهندسية
 - 41فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  136332 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-29برقم ايداع  10584الى شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م
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الشخاص
 - 1عمرو محمد احمد عياد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54491وتم ايداعه بتاريخ
 1981-08-06برقم ايداع  4903تم التأشير فى تاريخ  1981-08-06بــ  :بموجب بمحضر اجتماع الجمعية
العامه الغير عاديه المنعقدة في 2022/5/23و المعتمده من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره بتاريخ
 2022/6/14وعقد التعديل الموثق تحت رقم  1667ر لسنه  2022تم الموافقه علي تشكيل مجلس ليكون علي
النحو التالي -:عمرو محمد احمد عياد رئيس مجلس الداره  -محمد كريم السيد عبده الريدي نائب رئيس مجلس
الدارة و العضو المنتدب -عزه امين وصفي عبد الحميد عضو مجلس الدارة -نزكتر السيد عبده الريدي عضو
مجلس اداره -شيريهان السيد عبده الريدي عضو مجلس اداره نوريهان السيد عبده الريدي عضو مجلس اداره -
حق التوقيع وادارة الشركة  -:يملك حق التوقيع نيابة عن الشركه السيد  /محمد كريم السيد عبده الريدي -بصفته
نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا كما يكون لسيادته منفردا -اوسع السلطات في اداره و سير
العمل اليومي للشركه بما في ذلك تعين و فصل العاملين و اسناد العمل لهم  -كما يكون لسيادته منفردا حق تمثيل
الشركه امام كافة الوزارات و الدارات و الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و الشركات بكافة انواعها  -كما يكون
له منفردا حق تمثيل الشركه و التوقيع نيابة عن الشركه امام كافه الجهات و الوزارات المعنيه بمزاوله اغراض
الشركه  -كما يكون لسيادته منفردا  -حق البيع او التنازل عن كل اصول و ممتلكات الشركه بكافه انواعها سواءا (
السيارات او الراضي او اللت او المعدات )او ايه اصول اخري تمتلكها الشركه حاليا او مستقبل -ذلك البيع او
التنازل يكون لنفسه او الغير -كما يكون لسيادته منفردا -حق رهن او بيع كافه اصول و ممتلكات الشركه بكافه
انواعها سواء (السيارات او لراضي او اللت او المعدات )او اية اصول اخري تمتلكها الشركه حاليا او مستقبل
 كما يكون لسيادتة منفردا -حق التوقيع نيابة عن الشركه علي كافه انواع الشيكات و السندات الذنيه و السحبمن البنوك و فتح و غلق الحسابات لدي البنوك -و كذلك التوقيع علي اي حساب جاري مدين للشركه  -كما يكون
لسيادته منفردا -حق التوقيع نيانة عن الشركه عن كافه انواع المعاملت الماليه و الرهون للشركة  -وذلك امام
جميع انواع البنوك العامله في جمهورية مصر العربية -و امام الغير ايضا  -وان يكون لسيادته منفردا -ايضا حق
الحصول علي كافة انواع القروض و التسهيلت الئتمانيه -وذلك من كافه انواع البنوك العامله بجمهوريه مصر
العربيه او من الغير ايا كانت قيمتها  -سواءا بضمان او بدون ضمان -كما يكون لسيادته منفردا  -حق التوقيع نيابة
عن الشركة علي كافة انواع العقود و التفاقات و التفاقيات الدوليه اللزمه لمباشره اعمال الشركة  -كما يكون
لسيادتة منفردا -حق التوقيع علي كافه انواع العقود او اية عقود مرتبطة او متصلة بنشاط الشركه او مكمله او
متممه له وللسيد الستاذ /محمد كريم السيد عبده الريدي بضفته نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب
بالشركه الحق في منح حق الكفاله للشركه المصريه اللمانيه لستثمارات البناء ( ش م م ) سجل تجاري رقم
 176819استثمار القارهره وله كافه الصلحيات في منح هذه الكفاله -كما يكون لسيادته منفردا  -كافه السلطات و
الصلحيات المخوله لمجلس الداره الشركة في كل او بعض ما ذكر
 - 2احمد محمد امين منصور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  61603وتم ايداعه بتاريخ
 1983-08-03برقم ايداع  4722تم التأشير فى تاريخ  1983-08-03بــ  :بموجب محضر الجمعية العامة
العادية المنعقدة في 2022/3/31والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ  2022/4/13تم التي :اندماج شركه
العالميه للثروع الحيوانيه (المندمجه) في شركه الهلي للتنميه الصناعيه ش.م.م (الدامجه) عن طريق ضم وانتقال
الذمه الماليه للشركه العالميه للثروهالحوانيه الي شركه الهلي للتنميه الصناعيه وحلول الشركه الدامجه محل
الشركه المندمجه في الحقوق واللتزامات بعد انقضاء وزوال الشخصيه المعنويه للشركه المندمجه بتمام اجراءات
الندماج ونفاذه
 - 3محمد عبد المعز عبد الوهاب عبد المعز مدير عام المقيد برقم قيد  80405وتم ايداعه بتاريخ
 1988-10-08برقم ايداع  7143تم التأشير فى تاريخ  1988-10-08بــ :
 - 11محمد محمود ابو الوفا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96782وتم ايداعه بتاريخ
 1993-10-19برقم ايداع  6577تم التأشير فى تاريخ  1993-10-19بــ  :تم تعديل صفه القانونية للدكتور/
محمد محمود ابو الوفا ليصبح عضو منتدب بدل من عضو مجلس ادارة
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 - 77محمود عبدالنافع عبدالحميد حسين مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  246248وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-15برقم ايداع  5431تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :واستلم كافة حقوقة
 - 78محمد حاتم محمد احمد ابو سنه مدير و شريك المقيد برقم قيد  247059وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-22برقم ايداع  9433تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 79محمد عصام عبدالمنعم يوسف مدير و شريك المقيد برقم قيد  247059وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-22برقم ايداع  9433تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 80محمد المهدى جعفر عبد الحكيم عبد المجيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  247059وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-22برقم ايداع  9433تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :اصبح له حق الداره
والتوقيع ,والسيد  /محمد بدر عبدالعزيز امين مجتمعين او منفردين
 - 81نيفين محمد احمد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  242457وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-17برقم ايداع  10076تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خرجت واستلمت كافه حقوقها
 - 4تامر علي محمد احمد مدير عام المقيد برقم قيد  80405وتم ايداعه بتاريخ  1988-10-08برقم
ايداع  7143تم التأشير فى تاريخ  1988-10-08بــ  :يتولى إدارة الشركة مدير أو مديرون تعينهم الجمعية
العامة من بين الشركاء أو من غيرهم واذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة ان تعين مجلس من
المديرين وتخول له السلطات والصلحيات بموجب قرار منها واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين
الشركاء  - 1 :السيد/محمد عبد المعز عبد الوهاب عبد المعز  -2السيد  /تامر علي محمد ويباشر المديرون
وظائفهم لمدة غير محددة .رابعا :تعديل المادة (  )12من عقد الشركة لتصبح على النحو التالى  -:يمثل
المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمديرين
منفردين حق التوقيع بالنسبة لجميع المور المالية والدارية بما فيها التعامل مع البنوك سحبا وايداعا وجميع
المعاملت المصرفية الخري والتعامل مع الضرائب واعداد الميزانية وتقديمها للشركاء والتعامل مع قطاع
شركات الموال وهيئة سوق المال وهيئة الستثمار ولهم أيضا دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية وفي
تمثيل الشركة في علقتها أمام القضاء والغير وتوكيل من يرونه في هذا الشأن والتعامل مع الشهر العقاري ولهم
منفردين حق تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والوحدات
المحلية ووزارة الزراعة ووزراة المالية ومصلحة الضرائب علي القيمة المضافة ووزارة القتصاد والتجارة
الخارجية ووزرارة الحكم المحلي وجميع مديريات الزراعة بالمحافظات ولهم منفردين حق التوقيع علي نماذج
الستيراد والتفويضات الخاصة بالفراج الجمركي عن الرسائل المستوردة والقرارات المتعلقة بالقيمة الجمركية
ولهم في ذلك أوسع السلطات في ادارة الشركة .وللمديران مجتمعان أو منفردان ابرام التعاقدات التي تعود علي
الشركة بالحقوق واللتزامات المالية وتنظيم عمل الشركة في علقتها بالغير.اما القروض الغير مفتوح بها
اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والسيارات والرهون والشتراك في
المؤسسات الخري فل يجوز لهما اجراؤها ال بناءا علي قرار من الشركاء وليكون التصرف ملزما للشركة ال
إذا صدر به قرار من الجمعية العامة للشركاء.
 - 5محمد عبدالعاطى محمد قطب مدير عام المقيد برقم قيد  87611وتم ايداعه بتاريخ 1990-11-06
برقم ايداع  7772تم التأشير فى تاريخ  1990-11-06بــ  :الموافقه علي تجديد تعيين كل من الستاذ /محمد
عبدالعاطي محمد قطب -الستاذ/سيد خطاب محمد خطاب مديرين لشركه بيت الدونتس شركه ذات مسئوليه
محدوده وذلك لمده سنه واحده اخري بذات الصلحيات السابقه كما وافقتا الجمعية العامة علي ادراج اسم السيد/
مصطفي اسامه عبد الحافظ كمدير لفرع المهندسين
 - 39قاسم قدرى قاسم مدير و شريك المقيد برقم قيد  203774وتم ايداعه بتاريخ  2010-06-17برقم
ايداع  11041تم التأشير فى تاريخ  2010-06-17بــ  :اصبح /حق الداره والتوقيع عن الشركه للشريك
المتضامن منفردا ( الطرف الول ) قاسم قدري قاسم -اتفق الشركاء علي ان يكون الشريك المتضامن هو المنفذ
لخطه الشركه الداريه والتصرف المالي والتعامل مع الضرائب وشركات التامين الطبيه اتخاذ اي قرار يفيد نجاح
وتطويرها الشركه بموافقه الغلبيه -الداره الفنيه تم تعيين الدكتوره شيماء عاطف محمد الجوهري مدير فني غير
شريك للشركه له حق التوقيع مع الشريك المتضامن في الملفات الصحيه والطبيه
 - 40محمد كامل عبد اللطيف تمراز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173438وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-02برقم ايداع  111تم التأشير فى تاريخ  2012-02-13بــ  :منتدب خرج للوفاة
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 - 41محمد سعيد حسن عبد العزيز مدير و شريك المقيد برقم قيد  226450وتم ايداعه بتاريخ
 2012-10-10برقم ايداع  18681تم التأشير فى تاريخ  2012-10-10بــ  :اصبح له حق الداره والتوقيع
منفردا وله حق التعامل مع جميع انواع البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها من حيث فتح الحسابات
والسحب واليداع و الرهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه بحيث تكون هذه العمال
لتحقيق اغراض الشركه
 - 42محمد محمود السيد صميده شريك متضامن المقيد برقم قيد  232671وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-26برقم ايداع  9308تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ :
 - 43سيد محمود احمد على مدير و شريك المقيد برقم قيد  232890وتم ايداعه بتاريخ 2014-09-28
برقم ايداع  10732تم التأشير فى تاريخ  2014-10-02بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 44عادل محمد صادق مدير و شريك المقيد برقم قيد  232890وتم ايداعه بتاريخ 2014-09-28
برقم ايداع  10732تم التأشير فى تاريخ  2014-10-02بــ  :اصبح حق الدارة والتوقيع للشريكين
المتضامنين السيد /محمد عادل محمد صادق والسيد /عادل محمد صادق مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات
لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى
ادارة كافه المعاملت ايا كانت قيمتها وكذلك التعامل مع البنوك وفتح حسابات باسم الشركه والسحب واليداع و
التوقيع على جميع العقود والتصرفات الخاصه بادارة الشركه وتعيين وعزل مستخدمي وتحديد رواتبهم
 - 45حسن فؤاد احمد الشابورى مدير و شريك المقيد برقم قيد  234383وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-28برقم ايداع  5531تم التأشير فى تاريخ  2015-04-28بــ  :اصبح  /له حق الداره والتوقيع
منفردا
 - 6رفعت مرعى ابراهيم حسين مدير عام المقيد برقم قيد  90927وتم ايداعه بتاريخ 1991-10-19
برقم ايداع  7839تم التأشير فى تاريخ  1991-10-19بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعية الغير عادية
المنعقدة بتاريخ 2021/9/25والمصدق عليها بتاريخ  2022/10/14من الهيئة العامة للستثماار وعقد تعديل
مصدق على توقيعاته بالشهر العقارى تحت رقم  3405لسنة  2022تم التي  -:قبول استقالة السيد /احمد مرعي
ابراهيم حسين من اداره  -ادارة الشركة مدير او مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم
وقد عينت الجمعيه مديرون وهم كالتالي -1 -:السيد/رفعت مرعى ابراهيم /حسين مواليد -2 1992/9/18السيد/
بدوي حلمي امين عبدالجليل تاريخ الميلد -3 1969/4/18السيد /حسام مرعي صابر سالم تاريخ الميلد
 1992/11/14ويباشر لمديران وظائفهما لمدة غير محددة لتصبح يمثل المديران الشركة فى علقتهما مع الغير
ولهما منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويختص كل من السيد /رفعت مرعى ابراهيم حسين والسيد
 /بدوي حلمي امين عبدالجليل والسيد  /حسام مرعي صابر سالم منفردين فى التعامل امام جميع الجهات الحكوميه
والغير حكوميه خاصه وزاره القوي العامله ومديريتها وجميع السفارات والقنصليات ويختص السيد /رفعت مرعي
ابراهيم حسين منفردا فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك
حق التوقيع منفردا على عقود الرهن والقرض واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها للنفس او للغير وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وكذلك لهما باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك
لهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 7على حسن محمود ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  92275وتم ايداعه بتاريخ
 1992-03-21برقم ايداع  2065تم التأشير فى تاريخ  1992-03-21بــ  :بموجب اجتماع الجمعيه العامه
العاديه المنعقده في  2020/3/31والمصدق عليها بتاريخ  2020/12/14من الهيئه العامه للستثمار تم التي -:
اعاده انتخاب وتجديد مده مجلس الداره مده اخري بنفس التشكيل
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 - 8محمد حسن السيد حسن الجزار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94793وتم ايداعه بتاريخ
 1993-01-31برقم ايداع  718تم التأشير فى تاريخ  1993-01-31بــ  :بموجب محضر اجتماع جمعيه
عامه عاديه مؤرخ في  2022/5/21ومعتمد من الهيئه العامه 8للستثمار بتاريخ  2022/6/2تم التي اول-:
اعاده تشكيل مجلس الداره ليصبح كالتي -السيد/محمد حسن السيد حسن الجزار رئيس مجلس الدارة -2السيد/
سامح حسن السيد حسن الجزار عضو مجلس الدارة -3السيدة/منى محمد محمود محمد عضو مجلس الدارة ولهم
نفس الختصاصات المذكوره بالسجل -ثانيا تجديد عضويه اعضاء مجلس الداره لمده مماثله
 - 9احمد مبارك محمود على ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95439وتم ايداعه بتاريخ
 1993-05-05برقم ايداع  2699تم التأشير فى تاريخ  1993-05-05بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعية
العامة الغير عادية المنعقدة في  7/3/2022والمصدق عليه بتاريخ  19/5/2022من الهيئة العامة للستثمار
وايضا عقد تعديل الشركة المصدق عليه برقم 1464ص لسنه  -2022يتولي ادارة الشركة مجلس مؤلف من
خمسة اعضاء علي القل واحدي عشر عضوا علي الكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز تعيين اي عدد من
العضاء من ذوي الخبرة من بين اعضاء مجلس الدارة وقد تم تعيين مجلس الدارة من خمسة اعضاء وبياناتهم
كالتالي :السيد  /احمد مبارك محمود على ابراهيم -رئيس مجلس الدارة ,السيد /اشرف محمد كامل واصل -عضو
مجلس الدارة ,السيد  /عبد العزيز سعيد عبد العزيز -عضو مجلس الدارة  ,السيد/عاطف السيد احمد نصر -
عضو مجلس الدارة,السيدة /رباب سعيد محمد احمد صادق -عضو مجلس الدارة
 - 10احمد مبارك محمود على ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95439وتم ايداعه بتاريخ
 1993-05-05برقم ايداع  2699تم التأشير فى تاريخ  1993-05-17بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعية
العامة الغير عادية المنعقدة في  7/3/2022والمصدق عليه بتاريخ  19/5/2022من الهيئة العامة للستثمار
وايضا عقد تعديل الشركة المصدق عليه برقم 1464ص لسنه  -2022يتولي ادارة الشركة مجلس مؤلف من
خمسة اعضاء علي القل واحدي عشر عضوا علي الكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز تعيين اي عدد من
العضاء من ذوي الخبرة من بين اعضاء مجلس الدارة وقد تم تعيين مجلس الدارة من خمسة اعضاء وبياناتهم
كالتالي :السيد  /احمد مبارك محمود على ابراهيم -رئيس مجلس الدارة ,السيد /اشرف محمد كامل واصل -عضو
مجلس الدارة ,السيد  /عبد العزيز سعيد عبد العزيز -عضو مجلس الدارة  ,السيد/عاطف السيد احمد نصر -
عضو مجلس الدارة,السيدة /رباب سعيد محمد احمد صادق -عضو مجلس الدارة
 - 12احمد مصطفي عبد الواحد سعداوي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  98402وتم
ايداعه بتاريخ  1994-04-06برقم ايداع  2484تم التأشير فى تاريخ  1994-04-06بــ  :بموجب مجلس
الداره المنعقد في  2022/5/8والمصدق عليه بتاريخ  2022/5/23من الهيئه العامه للستثمار وبمحضر اجتماع
مجلس الداره المنعقد في  2022/5/10والمصدق عليه بتاريخ  2022/6/8من الهيئه العامه للستثمار  -:اول -
الغاء كافه الصلحيات الممنوحه للسيد /سمير عثمان السيد ابوالسعود عضو مجلس الداره الحالي ونائب رئيس
مجلس الداره السابقه للشركه والوارده بالسجل التجاري وعدم اختصاصه بالتوقيع نيابه عن الشركه علي اي
اوراق او عقود او اصدار توكيلت تخص الشركه المدينه المنوره للتنميه الزراعيه والعقاريه ( ش م م ) سواء
كانت عقود عرفيه او رسميه تخص اي بيع لي اصل من اصول الشركه سواء عقارات او منقولت او سيارات
في الحال او الستقبال واذا ظهرت اي عقود بيع صادره من جانبه بصفته السابقه ولم تعرض علي الجمعيه
العموميه للشركه او مجلس الداره وتخص اي تصرف في اي من ممتلكات الشركه واراضيها المملوكه لها تعتبر
لغية ول يعتد بها من قريب او بعيد في نطاق اراضي او عقارات او سيارات الشركة ويكون السيد /سمير عثمان
السيد ملزم بالمسئولية المدنية والجنائية قبل اي تصرف قام به ولم يعرض علي الجمعية العمومية للشركة  .الغاء
كافة الصلحيات الممنوحة للسيد /سمير عثمان السيد ابو السعود عضو مجلس الدارة الحالي ونائب رئيس مجلس
الدارة السابق للشركة والواردة بالسجل التجاري للشركة رقم  98402الجيزة ومنحها للسيد /احمد مصطفي عبد
الواحد سعداوي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتب وعدم اختصاص السيد /سمير عثمان السيد بالتوقيع نيابة عن
الشركة علي اي اوراق او عقود اراضي خاصة بشركة المدينة المنورة للتنمية الزاراعية والعقارية (ش.م.م)
 - 13محمد عبد الحى محمد العرابى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99857وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-02برقم ايداع  7350تم التأشير فى تاريخ  1994-10-02بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
ادارة الشركة في  1/2/2022والمصدق عليه بتاريخ  10/5/2022من الهيئة العامة للستثمار الموافقة علي
تفويض السيد /طارق عمرو جميل الطوبجي في التعامل مع جميع البنوك والتوقيع عن الشركة امامها واخذ
صحة التوقيعات البنكية والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع امامها
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 - 14حمدى احمد عبدالمجيد مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  100026وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-19برقم ايداع  7961تم التأشير فى تاريخ  1994-10-19بــ  :للوفاة واستلمت الورثة كافة
حقوقة
 - 15رامى مختار ابراهيم محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  104333وتم ايداعه بتاريخ
 1995-10-19برقم ايداع  10300تم التأشير فى تاريخ  1995-10-19بــ  :اصبح  /له حق الداره والتوقيع
منفردا وله الحق في اجراء كافه العمال الخاصه بالشركه وادارتها امام جميع الجهات سواؤ جهات حكوميه او
غير حكوميه والتعامل مع البنوك في مصر وفتح الحسابات والعتمادات والحصول علي خطابات الضمان وايداع
الموال وسحبها وتعيين المديرين والعاملين وشطب الرهن وبيع اصول الشركه الثابته والمنقوله من مباني واثاث
وسيارات ووسائل النقل الخري واللت والمعدات والتوقيع علي عقود البيع والشراء واليجار والشراكه و
الدخول في المناقصات والمزايدات وعلي العموم كل ما يخص الشركه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه
بعنوان الشركه وضمن اغراضها
 - 16عل سعيد احمد زيان شريك متضامن المقيد برقم قيد  104333وتم ايداعه بتاريخ
 1995-10-19برقم ايداع  10300تم التأشير فى تاريخ  1995-10-19بــ  :اصبح شريك متضامن
 - 58ايمن محمود محمد سيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  248639وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-12برقم ايداع  2255تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ  :دخول الشريك المتضامن -
واصبح حق الداره والتوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهما
لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها
 - 59ابراهيم مهدى ابراهيم ابراهيم مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  248663وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-13برقم ايداع  2366تم التأشير فى تاريخ  2020-02-13بــ  :واستلم كافة حقوقة
 - 60عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا مدير و شريك المقيد برقم قيد  248663وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-13برقم ايداع  2366تم التأشير فى تاريخ  2020-02-13بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام جميع الجهات الرسميه للشركاء المتضامنيين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون
الدارية الخاصة بالشركة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها ولهم مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ولهم حق قبض ودفع مبالغ
وتوقيع وتحميل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ام فيما يتعلق بالقتراض والرهن والبيع الصول و ممتلكات الشركة من
عقارات وسيارات واى اصول اخرى مجتمعين فقط ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 17احمد مصطفي عبد الواحد سعداوي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  98402وتم
ايداعه بتاريخ  1994-04-06برقم ايداع  2484تم التأشير فى تاريخ  1998-10-12بــ  :بموجب مجلس
الداره المنعقد في  2022/5/8والمصدق عليه بتاريخ  2022/5/23من الهيئه العامه للستثمار وبمحضر اجتماع
مجلس الداره المنعقد في  2022/5/10والمصدق عليه بتاريخ  2022/6/8من الهيئه العامه للستثمار  -:اول -
الغاء كافه الصلحيات الممنوحه للسيد /سمير عثمان السيد ابوالسعود عضو مجلس الداره الحالي ونائب رئيس
مجلس الداره السابقه للشركه والوارده بالسجل التجاري وعدم اختصاصه بالتوقيع نيابه عن الشركه علي اي
اوراق او عقود او اصدار توكيلت تخص الشركه المدينه المنوره للتنميه الزراعيه والعقاريه ( ش م م ) سواء
كانت عقود عرفيه او رسميه تخص اي بيع لي اصل من اصول الشركه سواء عقارات او منقولت او سيارات
في الحال او الستقبال واذا ظهرت اي عقود بيع صادره من جانبه بصفته السابقه ولم تعرض علي الجمعيه
العموميه للشركه او مجلس الداره وتخص اي تصرف في اي من ممتلكات الشركه واراضيها المملوكه لها تعتبر
لغية ول يعتد بها من قريب او بعيد في نطاق اراضي او عقارات او سيارات الشركة ويكون السيد /سمير عثمان
السيد ملزم بالمسئولية المدنية والجنائية قبل اي تصرف قام به ولم يعرض علي الجمعية العمومية للشركة  .الغاء
كافة الصلحيات الممنوحة للسيد /سمير عثمان السيد ابو السعود عضو مجلس الدارة الحالي ونائب رئيس مجلس
الدارة السابق للشركة والواردة بالسجل التجاري للشركة رقم  98402الجيزة ومنحها للسيد /احمد مصطفي عبد
الواحد سعداوي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتب وعدم اختصاص السيد /سمير عثمان السيد بالتوقيع نيابة عن
الشركة علي اي اوراق او عقود اراضي خاصة بشركة المدينة المنورة للتنمية الزاراعية والعقارية (ش.م.م)
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 - 18على عبد المنعم محمود وهبى مدير و شريك المقيد برقم قيد  121798وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-13برقم ايداع  8185تم التأشير فى تاريخ  1998-10-18بــ  :له حق الدارة والتوقيع منفردا
كما له حق صلحية التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والتأجير التمويلي وملحقها وله الحق في التعامل مع
البنوك وتفويض الغير في كل او بعض مماسبق
 - 19خالد محمد رياض محمد كامل بدوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134607وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-09برقم ايداع  5341تم التأشير فى تاريخ  2000-05-21بــ  :تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة
علي نحو التالي :السيد/خالد محمد رياض محمد كامل رئيس مجلس الدارة تنفيذي  -السيده/دينا عبد اللطيف يوسف
نائب رئيس مجلس الدارة تنفيذي  -السيد/عماد عبد الفتاح احمد خليل عضو مجلس الدارة المنتدب تنفيذي -
السيد /طارق احمد اسماعيل احمد عضو مجلس ادارة ممثل شركة مصر للتأمين  -,السيد/ماجد محمود حسن
عبدا عضو مجلس الدارة ممثل بنك مصر  -السيد /علء محمد عبد الحليم عضو مجلس الدارة مستقل من
ذوي الخبرة -السيد /وائل محمد عرفة عنبه عضو مجلس الدارة مستقل من ذوي الخبرة .
 - 20احمد عبدالسميع عيد محجوب مدير و شريك المقيد برقم قيد  135110وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-31برقم ايداع  6472تم التأشير فى تاريخ  2000-05-31بــ  :اصبح له حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه منفردا وله الحق في التعامل مع البنوك والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات
وفتح وغلق الحسابات والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه باسم ولصالح الشركه وابرام كافه العقود
والمعاملت الخارجيه ضمن غرضالشركه وله حق التوقيع علي عقود البيع والشراء واليجار وحق القتراض
والرهن من جميع المصارف والبنوك والهيئات
 - 21خالد محمد رياض محمد كامل بدوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134607وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-09برقم ايداع  5341تم التأشير فى تاريخ  2001-01-01بــ  :تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة
علي نحو التالي :السيد/خالد محمد رياض محمد كامل رئيس مجلس الدارة تنفيذي  -السيده/دينا عبد اللطيف يوسف
نائب رئيس مجلس الدارة تنفيذي  -السيد/عماد عبد الفتاح احمد خليل عضو مجلس الدارة المنتدب تنفيذي -
السيد /طارق احمد اسماعيل احمد عضو مجلس ادارة ممثل شركة مصر للتأمين  -,السيد/ماجد محمود حسن
عبدا عضو مجلس الدارة ممثل بنك مصر  -السيد /علء محمد عبد الحليم عضو مجلس الدارة مستقل من
ذوي الخبرة -السيد /وائل محمد عرفة عنبه عضو مجلس الدارة مستقل من ذوي الخبرة .
 - 22بسمه رمضان عبد الفتاح موسى مدير فنى المقيد برقم قيد  139205وتم ايداعه بتاريخ
 2001-01-20برقم ايداع  626تم التأشير فى تاريخ  2001-01-20بــ  :متخصصا فيما يتعلق بأعمال
استيراد الدوية وفي كل ما يتعلق باعمال الصيدلية ,وملتزمه بالجراءات والسياسات الدوائية مع تحدد راتب
شهري لها بمبلغ الفين جنية
 - 23محمود سمير محمود سيد احمد الجابرى مدير و شريك المقيد برقم قيد  105893وتم ايداعه بتاريخ
 1996-02-24برقم ايداع  1630تم التأشير فى تاريخ  2001-03-25بــ  :دخول الشريك المتضامن  -تكون
اداره الشركه وتمثيلها امام الغير وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام والخاص وشراء اصول
جديده والتوقيع علي عقود بصفه عامه وتمثيل الشركه امام البنوك وفتح وغلق الحسابات وكافه معاملت البنوك
واليداع والسحب والتوقيع علي الشيكات بدون حدود قصوي وتعيين العاملين والوكلء والمستشار القانوني
وغيرهم للطرف الول المتضامن السيد /سمير محمود سيد احمد الجابري والسيد /محمد سمير محمود سيد احمد
الجابري والسيده /نهي سمير محمود الجابري والسيد /محمود سمير محمود سيد احمد الجابري ( مجتمعين او
منفردين ) ولهما كافه السلطات والصلحيات في اداره الشركه وتحقيق اغراضها علي ان تكون العمال التي
تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اغراضها بما في ذلك الحق في بيع وشراء ورهن وتاجير عقارات واراضي
الشركه ومنقولتها والتها وكذا له حق تسجيل كل ما ذكر بما في ذلك شهر البيوع بكافه اشكال التعاملت والتوقيع
علي العقود النهائيه لدي مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وله حق شراء وبيع كافه انواع السيارات ومركبات النقل
وتسجيلها وترخيصها وعموما كافه انواع التعامل في ادارات المرور المختصه والتامينات الجتماعيه ومكتب
العمل والجمارك ولهما الحق في التوقيع علي حسابات الشركه لدي البنوك في السحب واليداع والتحويل
والقتراض والرهن من البنوك والمؤسسات الماليه واستخراج خطابات الضمان وفتح العتمادات والحصول علي
التسهيلت الئتمانيه بكافه انواعها وابرام عقودها وتوقيعها وابرام عقود الشراء والمشاركه والتوقيع عليهما ولهما
الحق في توكيل غيرهما في كل او بعض ماذكر
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 - 24محب منير سالم سالم عضو منتدب المقيد برقم قيد  146775وتم ايداعه بتاريخ 2002-04-29
برقم ايداع  4533تم التأشير فى تاريخ  2002-04-29بــ  :بموجب قرار مجلس الداره الصادر برقم 10
لسنه  2022بالجسله رقم  1لسنه  2022بتاريخ  2022/2/1تم التي  -:تفويض السيد /محب منير سالم العضو
المنتدب ورئيس التنفيذي بصفته العضو المنتدب لشركه المقاولت المصريه ( مختار ابراهيم في قيام سيادته بالبيع
للغير بالنسبه للسيارات المستعمله والغير مستعمله المكهنه المملوكه للشركطه وله الحق في توكيل او تفويض من
ينوب عنه في ذلك
 - 25طارق امين ملش محمد كامل امين ملش رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  152989وتم ايداعه
بتاريخ  2003-05-11برقم ايداع  4800تم التأشير فى تاريخ  2003-05-11بــ  :بموجب محضر
اجتماع الجمعية العامه العادية بتاريخ 17/8/2021والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 20/6/2022
اصبح تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى :السيد /طارق امين ملش رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب -
السيد /محمد توفيق البردعى عضو مجلس الدارة _السيده /مى محمد اسامه الملوانى عضو مجلس الدارة _
السيد/مصطفي محمد يوسف ابو عميرة عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة البنك الهلى المصرى _السيد/
شريف زاهر زهران عضو مجلس ادارة ممثل عن شركه التجاري الدولي للستثمار  -السيد /هانى محمد محمد
عسل عضو مجلس اداره -السيد/براين كورفيس امريكى عضو مجلس ادارة
 - 26محمد احمد فؤاد عطيه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  86862وتم ايداعه بتاريخ
 1990-08-19برقم ايداع  5596تم التأشير فى تاريخ  2003-11-11بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعية
العامة الغير العادية المنعقد فى 2022/4/7والمصدق عليها من الهيئة العامه للستثمار بتاريخ  2022/4/26وعقد
التعاديل اللمحلق بها المؤرخ في  2022/4/7والمصدق عليه في مكتب توثيق استثمار القاهره برقم  1678غ لسنه
 2022تم التي  -:تشكيل مجلس ادارة الشركه ليصبح كالتالي -1 -:السيد  /محمد احمد فؤاد عطيه رئيس مجلس
الدارة -2السيد  /عمرو محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة -3السيد  /حسن ذو الفقار نجيب عضو مجلس ادارة -4
السيد/عاطف عادل على عضو مجلس ادارة
 - 73نشوي عابد عايش السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  239312وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-24برقم ايداع  8078تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :دخول الشريك المتضامن -
تعديل حق الدارة والتوقيع :يكون الدارة و حق التوقيع لكل من السيد /أحمد عادل أحمد عبدالوهاب  ,والسيده/
نشوى عايد عايش السيد " مجتمعين او منفردين " وذلك في التعامل باسم الشركة مع كافة الجهات الحكومية
والبنوك والقطاع الخاص ولهم حق تمثيل الشركة تمثيل قانونيا كامل أمام كافة الجهات الحكومية والقطاعين العام
والخاص ولهم حق ابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة ولهم حق القتراض و الرهن من
البنوك مباشرة باسم الشركة ولهم حق شراء وبيع السيارات و الصول بأسم الشركة وترخيصها أمام كافة ادارات
المرور المختصة وعليهم أن يقوموا باثبات هذة العقود أمام الجهات المختصة بمصروفات على عاتق الشركة ولهم
حق توكيل الغير فى القيام بكل أو بعض ما ذكر
 - 74حسنى فوزى محمدى عبد العال مدير و شريك المقيد برقم قيد  239312وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-24برقم ايداع  8078تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 75مصطفي كمال عبدالفتاح عبدالنبي مدير و شريك المقيد برقم قيد  246248وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-15برقم ايداع  5431تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :حق الدارة والتوقيع والمسئولية
امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن فقط
 - 76احمد محمد محمد محمد حسنين مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  246248وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-15برقم ايداع  5431تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :واستلم كافة حقوقة
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 - 27عمرو محمد احمد عياد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54491وتم ايداعه بتاريخ
 1981-08-06برقم ايداع  4903تم التأشير فى تاريخ  2004-01-12بــ  :بموجب بمحضر اجتماع الجمعية
العامه الغير عاديه المنعقدة في 2022/5/23و المعتمده من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره بتاريخ
 2022/6/14وعقد التعديل الموثق تحت رقم  1667ر لسنه  2022تم الموافقه علي تشكيل مجلس ليكون علي
النحو التالي -:عمرو محمد احمد عياد رئيس مجلس الداره  -محمد كريم السيد عبده الريدي نائب رئيس مجلس
الدارة و العضو المنتدب -عزه امين وصفي عبد الحميد عضو مجلس الدارة -نزكتر السيد عبده الريدي عضو
مجلس اداره -شيريهان السيد عبده الريدي عضو مجلس اداره نوريهان السيد عبده الريدي عضو مجلس اداره -
حق التوقيع وادارة الشركة  -:يملك حق التوقيع نيابة عن الشركه السيد  /محمد كريم السيد عبده الريدي -بصفته
نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا كما يكون لسيادته منفردا -اوسع السلطات في اداره و سير
العمل اليومي للشركه بما في ذلك تعين و فصل العاملين و اسناد العمل لهم  -كما يكون لسيادته منفردا حق تمثيل
الشركه امام كافة الوزارات و الدارات و الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و الشركات بكافة انواعها  -كما يكون
له منفردا حق تمثيل الشركه و التوقيع نيابة عن الشركه امام كافه الجهات و الوزارات المعنيه بمزاوله اغراض
الشركه  -كما يكون لسيادته منفردا  -حق البيع او التنازل عن كل اصول و ممتلكات الشركه بكافه انواعها سواءا (
السيارات او الراضي او اللت او المعدات )او ايه اصول اخري تمتلكها الشركه حاليا او مستقبل -ذلك البيع او
التنازل يكون لنفسه او الغير -كما يكون لسيادته منفردا -حق رهن او بيع كافه اصول و ممتلكات الشركه بكافه
انواعها سواء (السيارات او لراضي او اللت او المعدات )او اية اصول اخري تمتلكها الشركه حاليا او مستقبل
 كما يكون لسيادتة منفردا -حق التوقيع نيابة عن الشركه علي كافه انواع الشيكات و السندات الذنيه و السحبمن البنوك و فتح و غلق الحسابات لدي البنوك -و كذلك التوقيع علي اي حساب جاري مدين للشركه  -كما يكون
لسيادته منفردا -حق التوقيع نيانة عن الشركه عن كافه انواع المعاملت الماليه و الرهون للشركة  -وذلك امام
جميع انواع البنوك العامله في جمهورية مصر العربية -و امام الغير ايضا  -وان يكون لسيادته منفردا -ايضا حق
الحصول علي كافة انواع القروض و التسهيلت الئتمانيه -وذلك من كافه انواع البنوك العامله بجمهوريه مصر
العربيه او من الغير ايا كانت قيمتها  -سواءا بضمان او بدون ضمان -كما يكون لسيادته منفردا  -حق التوقيع نيابة
عن الشركة علي كافة انواع العقود و التفاقات و التفاقيات الدوليه اللزمه لمباشره اعمال الشركة  -كما يكون
لسيادتة منفردا -حق التوقيع علي كافه انواع العقود او اية عقود مرتبطة او متصلة بنشاط الشركه او مكمله او
متممه له وللسيد الستاذ /محمد كريم السيد عبده الريدي بضفته نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب
بالشركه الحق في منح حق الكفاله للشركه المصريه اللمانيه لستثمارات البناء ( ش م م ) سجل تجاري رقم
 176819استثمار القارهره وله كافه الصلحيات في منح هذه الكفاله -كما يكون لسيادته منفردا  -كافه السلطات و
الصلحيات المخوله لمجلس الداره الشركة في كل او بعض ما ذكر
 - 28احمد منصور احمد جاد مدير و شريك المقيد برقم قيد  157557وتم ايداعه بتاريخ
 2004-01-25برقم ايداع  1019تم التأشير فى تاريخ  2004-10-02بــ  :اتفق الشركاء علي ان تكون حق
الداره والتوقيع والقتراض من البنوك والرهن للشريك الول المتضامن السيد /احمد منصور احمد
 - 29سعد احمد سليمان درويش مدير و شريك المقيد برقم قيد  164097وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-14برقم ايداع  15523تم التأشير فى تاريخ  2004-12-14بــ  :اصبح  /حق الداره والتوقيع
للشركاءالمتضامنين السيد /سعد احمد سليمان درويش والسيد /محمد عبد القوي السيد محرم والسيد /اسماعيل محمد
اسماعيل صقر مجتمعين او منفردين ولهم حق بيع الصول الثابته او المنقوله مقل العقارات و السيارات والثاث
او اي اصل من اصول الشركه او التصرف فيها او البيع او الشراء والتوثيق امام الشهر العقاري وجميع المصالح
الحكوميه والمحاكم بجميع درجاتها وادارات المرور المختصه والحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض
والرهن وحق كفاله الغير نيابه عن الشركه 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 والتعامل مع الجمارك وكل ذلك باسم الشركه مجتمعين او منفردين والمديرين لهم الحق في تفويض
الغير او بعض ما ذكر مجتمعين او منفردين
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 - 30امنية سعد عبد الرحمن قلج رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  169374وتم ايداعه
بتاريخ  2005-07-24برقم ايداع  10010تم التأشير فى تاريخ  2005-07-24بــ  :بموجب محضر
مجلس الدرة المنعقد بتاريخ 9/5/2022والمصدق عليه من الهئية العامة للرقابة المالية بتاريخ 31/5/2022
والخاص بتعديل صلحيات التوقيع للشركة لتصبح :تفويض السيدة الستاذة /امنية سعد عبد الرحمن قلج رئيس
مجلس الدراة والعضو المنتدب للشركة في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها داخل البلد وخارجها امام كافة
الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وعلي سبيل المثال وليس الحصر بالنسبة للشهر العقاري والتوثيق تقديم وتوقيع عقود التأسيس والنظام الساسي
وجميع تعديلته وتحرير توكيلت تأسيس شركات للسادة المحامين سؤاء تأسيس الشركات وصناديق الستثمار
داخل مصر او في الخارج والدول العربية وتحرير كافة التوكيلت اللزمة لدارة اعمال الشركة والتوقيعات مع
كافة مكاتب السجل التجاري وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة وهيئة التأمينات الجتماعية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد
المركزي ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وغيرهم من الجهات والهيئات الرسمية
اللزمة لتيسير اعمال الشركة ولها الحق منفردا التوقيع علي عقود التأسيس وتعديلها والتخارج منها والتصفية
والتوقيع علي جميع العقود الخاصة بذلك سواء تأسيس او التعديل او تخارج او تصفية والتوقيع لي هذه العقود امام
الشهر العقاري للشركات وصناديق الستثمار ولسيادتها منفردهالحق في تفويض الغير في كل او بعض مما سبق
 .ولكل من الستاذة /امنية سعد عبد الرحمن قلج و الستاذة /علياء سيد احمد جمعة مجتمعين الحق في تمثيل
الشركه والتوقيع نيابه عنها في جميع التعاملت الماليه اليوميه وعقود البيع والشراء والرهن والقتراض وجميع ما
يتصل بها من عقود والتزامات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات الماليه وغيرها ولهما مجتمعين الحق في
تفويض الغير في كل او بعض مما سبق -ولي من الستاذه /امنيه سعد عبدالرحمن قلج او الستاذه /علياء سيد
احمد جمعه لي منهم مجتمعا مع اي من الستاذ /محمد رجب ابراهيم محمد المدير المالي بالشركه او الستاذ/
محمد عبدالحليم محمود مصطفي مدير العمليات بالشركه الحق في تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها في جميع
التعاملت الماليه اليوميه وعقود البيع والشراء والرهن والقتراض وجميع ما يتصل بها من عقود والتزامات
والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات الماليه وغيرها ولي اثنين من المذكورين مجتمعين الحق في تفوض الغير
في كل او بعض مما سبق ولمجلس الداره الحق في تعديل صلحيات التوقيع وفقا لما يراه المجلس
 - 31حسن إسماعيل حلمى غانم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169462وتم ايداعه بتاريخ
 2005-07-25برقم ايداع  10172تم التأشير فى تاريخ  2005-07-25بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
الداره المنعقد بتاريخ 2021/7/14والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ  2021/11/28تم التي -:
وافق مجلس اداره البنك علي التي  -:احيط مجلس الداره علما بترشيح كل من الساده التالي اسماؤهم لعضويه
مجلس اداره الشركه القابضه للستثمار والتعمير ممثلين عن بنك العمير والسكان اعتبارا من -1 -: 2021/4/1
السيد الستاذ  /شريف احمد محمد السيد الخضر بدل من السيد الستاذ /محمد مصطفي احمد عبدالعاطي -2السيد
الستاذ /احمد سعد الدين عبده ابوهنديه بدل من السيد الستاذ /تامر اسماعيل نجم -ووجه المجلس الشكر لكل من
السيد الستاذ /محمد مصطفي احمد عبدالعاطي والسيد الستاذ /تامر اسماعيل نجم ما بذاوه من جهود طوال فتره
عضويتهم بالمجلس
 - 32زكريا ضوى حامد لبيب مدير و شريك المقيد برقم قيد  169514وتم ايداعه بتاريخ
 2005-07-26برقم ايداع  10254تم التأشير فى تاريخ  2005-07-26بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح لكل من الشركاء المتضامنين حق الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين كما لهما الحق التوقيع على عقود
الشراء واليجار مجتمعين او منفردين اما فيما يتعلق بعقود البيع والرهن والتصرف في بيع سيارات الشركة اواي
من اصول الشركة يجب ان يكونوا مجتمعين ولهما الحق فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية
فى هذا الصدد كما لهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 33ماجد ميخائيل نجيب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  88408وتم ايداعه بتاريخ
 1991-01-19برقم ايداع  508تم التأشير فى تاريخ  2006-06-06بــ  :بموجب محضر احتماع الجمعية
العامة العادية المنعقدة في 24/3/2021والمصدق عليه في 19/5/2021من الهيئة العامة للستثمار تم التي :
تعيين مجلس ادارة لمدة ثلث سنوات قادمة
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 - 34عاطف صادق عرفة الشهاوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  139797وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-20برقم ايداع  1891تم التأشير فى تاريخ  2006-09-05بــ  :إعادة تشكيل مجلس الدارة
لدورة جديدة وذلك لوفاة السيد /محمود ابراهيم محمود علي واستقالة السيد  /احمد شوقي محمد السيد منتصر من
مجلس الدارة وتحديد صفات واختصاصات أعضاء مجلس الدارة كالتي تحديد صفات واختصاصات أعضاء
مجلس الدارة كالتي  -1عاطف صادق عرفة الشهاوي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  -2محمد
عاطف صادق عرفة نائب رئيس مجلس الدارة  -3احمد عبدالمجيد محمود خليل عضو مجلس الدارة غير
المتفرغ  -4يوسف السيد السيد شلبي مسلم  -مصري رقم قومي  26212261602712عضو مجلس الدارة
مسلم -مصري رقم قومي
المنتدب للشئون المالية والدارية  -5اسامة عبدالرحمن شعبان خطاب
 26306010103215عضو مجلس الدارة يتولي السيد  /عاطف صادق عرفة الشهاوي رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام القضاء كما يتولي السيد /عاطف صادق عرفة الشهاوي رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب والسيد  /يوسف السيد السيد شلبي العضو المنتدب للشئون المالية والدارية التعامل بإسم الشركة
أمام الهيئة العامة للثروة المعدنية والتوقيع على عقود التأسيس أو التعديل أو الندماج أمام الشهر العقاري والهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والرقابة المالية وبورصة الوراق المالية وشركة مصر
للمقاصة والتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية والغرفة التجارية وذلك مجتمعين أو منفردين
ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد/عاطف صادق عرفة الشهاوي والسيد /يوسف السيد السيد شلبي
العضو المنتدب للشئون المالية والدارية حق الرهن والقتراض من كافة البنوك وفتح والغاء الحسابات الخاصة
بالشركة وذلك مجتمعين ويكون التوقيع على الشيكات توقيع مزدوج بين كل من السيد /عاطف صادق عرفة
الشهاوي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد /يوسف السيد السيد شلبي عضو مجلس الدارة المنتدب
للشئون المالية والدارية أو السيد /أسامة عبدالرحمن شعبان خطاب عضو مجلس الدارة
 - 35شيرين عبد الرؤوف محمد القاضى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  154300وتم ايداعه بتاريخ
 2003-07-16برقم ايداع  7643تم التأشير فى تاريخ  2006-09-05بــ  :موجب محضر اجتماع مجلس
اداره شركه برايم انفسنتس لداره الستاثمارات الماليه بتاريخ 2022/3/22والمعتمده من الهيئه العامه للرقابه
الماليه بتاريخ  2022/5/26وافق المجلس علي التي  -:انتخاب اعضاء مجلس الداره علي ان تكون مده
المجلس ثلث سنوات تنتهي بالقضاء اجتماع الجمعيه العامه للشركه والتي سوف تقوم باعتماد القوائم الماليه عن
العام المالي المنتهي في  2024/12/31ويصبح تشكيل مجلس الداره علي النحو التي -:السيد/شيرين عبد
الرؤوف محمد القاضى (رئيس مجلس ادارة-غير تنفيذي) السيد/محمد ماهر محمد على(نائب رئيس مجلس ادارة-
غير تنفيذي) الستاذه/غاده عبد الرؤوف محمد القاضى(عضو مجلس ادارة المنتدب والرئيس التنفيذي -ممثل
لشركه برايم القابضه للستثمارات الماليه -تنفيذي) السيد/مصطفى عبدالمنعم حسن الحيوان(عضو مجلس الداره-
مستقل) السيد/محمد صلح الدين محمد عثمان السيد (عضو مجلس الداره-مستقل)
 - 36ربيع عبد ا رياض الحلبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148930وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-28برقم ايداع  9510تم التأشير فى تاريخ  2006-09-06بــ  :بموجب اجتماع مجلس اداره
الشركه المنعقد في 2019/8/5والمصدق عليه بتاريخ 2019/9/9من الهيئه العامه للرقابه الماليه تم التي  -:وافق
المجلس علي ترشيح السيد /اشرف موسي محمد علي لشغل منصب مدير فرع الشركه الكائن في  1ش كليوباترا
مصر الجديده القاهره خلف للسيد /رامي علء الدين احمد منير
 - 37سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  183627وتم ايداعه بتاريخ
 2006-11-29برقم ايداع  19681تم التأشير فى تاريخ  2006-11-29بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
ادارة الجمعيه العامه العاديه فى  2022/2/2قررت الجمعيه باجماع الراء الساده حاضري الجتماع البقاء علي
تشكيل مجلس الدارة الحالي دون تعديل وكذا عدم تعديل اختصاصته وصلحياته وبقائها دون تعديل وبناء عليه
يكون تشكيل مجلس الداره كالتالي على النحو  -:سيف النصر عبد الحفيظ رئيس مجلس الداره_محمد كمال
مصطفى رخا نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب _مروة سند بندارى العزه عضو مجلس ادارة _وحيد
عبد الغفار احمد عضو مجلس ادارة _مجدى السيد محمد حسن عضو مجلس ادارة  -فؤاد حسن محمد عبدا
عضو مجلس الداره  -يجدد مده مجلس الداره لمده ثلثه سنوات جديده بنفس الصلحيات
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 - 38عبدا احمد عبدالرحمن عنانى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  190026وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-10برقم ايداع  288تم التأشير فى تاريخ  2008-01-10بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية المنعقدة في 28/3/2022المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية  18/5/2022تم الموافقة علي
تجديد مدة مجلس الدارة ثلث سنوات قادمة مع بقاء التشكيل الحالي .
 - 46محمد عبدالعزيز جوده السيد عضو منتدب المقيد برقم قيد  52674وتم ايداعه بتاريخ
 1981-01-27برقم ايداع  677تم التأشير فى تاريخ  2015-12-15بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
اداره الشركه المنعقد في  2022/4/27تم التي  -:وافق المجلس بالجماع علي تفويض السيد الستاذ /العضو
المنتدب التنفيذي في التي  -:التوقيع عن الشركه امام جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه
ومكاتب الشهر العقاري و التوثيق ومديريات المساحه والحياء المختلفه والمحافظات علي كافه عقود البيع والشراء
وكافه التعاملت الصادره عن الشركه وكذا القرار والصلح والنكار و البراء عن القضايا التي ترفع من وعلي
الشركه والطعون بالتزوير وطلب تحليف اليمين ورده والتنازل عن الدعاوي وترك الخصومه والطعون امام كافه
المحاكم علي اختلف انواعها ودرجاتها والمعارضات واللتماسات والشكالت واتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات
التقاضي واستلم الصور الرسميه والتنفيذيه للحكام وفقا لمنطوقها وما يتبع ذلك من استلم الوحدات المراد التنفيذ
عليها وكذا احكام التعويضات الصادره لصالح الشركه وتنفيذها وقبض ثمنها واستلم مبالغ النذارات المعروضه
بانذار عرض وكذا التوقيع علي طلبات الشهر العقاري ومديريات المساحه وتقديم اللتماسات والمستندات
واستلمها والتوقيع علي عقود البيع النهائي امام كافه مكاتب الشهر العقاري وامام مصلحه الضرائب وماموريتها
ولجان الطعن وتقديم المذكرات بالمحافظات المختلفه والتوقيع علي عقود التسهيلت المصرفيه والئتمانيه
والقروض والرهون واصدار خطابات الضمان والمصارف والهيئات الماليه واستلم شهادات البيانات الخاصه
بمركبات الشركه والتعامل مع كافه ادارات المرور في بيع السيارات المستعمله المملوكه للشركه والمهلكه
والمنقولت والصناف المكهنه وغيرها والتوقيع علي عقود البيع امام الجهات المختصه وعمل التوكيلت التي
تتيح البيع للنفس وللغير من المشترين من الشركه واتخاذ كافه ما يلزم لتمام ذلك علي ان تكون المعاملت البنكيه
مزدوجه ويكون طرفا فيها العضو المنتدب التنفيذي
 - 47احمد الزناتى الجابرى الشاهينى مدير و شريك المقيد برقم قيد  239776وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-02برقم ايداع  11286تم التأشير فى تاريخ  2017-08-02بــ  :اصبح حق الداره والتوقيع
للشريكين مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه ولهما حق تمثيلها في جميع الجراءات
امام كافه الهيئات والمؤسسات الحكوميه ولهما الحق في صرف المستخلصات الخاصه بالشركه والتعامل مع البنوك
بخصوص اموال الشركه من صرف وايداع المبالغ الخاصه بحسابات الشركه اما بالنسبه للتصرف في بيع اصول
وممتلكات الشركه او رهن اي اصل من اصولها فللشركاء مجتمعين ول يجوز لي شريك النفراد باي تصرف
من هذه التصرفات ول يجوز لحد الشركاء توكيل الغير في التنازل عن حصته واداره حصته في الشركه ال بعد
موافقه الشريك الخر اما بالنسبه لعقد القرض فللشركاء مجتمعين او منفردين علي انه في حاله قيام احد الشريكين
بابرام عقد قرض منفردا يلتزم باتخاذ الجراءات اللزمه لذلك اعتبارا من توقيع عقد القرض حتي سداده يتحمل
المسئوليه القانونيه عن ذلك
 - 48مصطفي محمد علء الدين هاشم مصطفي هاشم مدير و شريك المقيد برقم قيد  166541وتم ايداعه
بتاريخ  2005-03-29برقم ايداع  4397تم التأشير فى تاريخ  2017-08-16بــ :
 - 49مي عبدالحفيظ منصور محمد دياب مدير و شريك المقيد برقم قيد  241971وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-07برقم ايداع  6977تم التأشير فى تاريخ  2018-05-07بــ  :للشريك الثاني السيد /السيد محمد
احمدلطفي سالم الذي اكتسب صقة الشريك المتضامن بموجب هذا العقد الحق في ادارة الشركه والتوقيع مع
الشريكة المتضامنة او منفردا او مجتمعين لهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه في التوقيع عن الشركه
وتمثيلها في كافه عقود البيع لصول وممتلكات الشركة من اراضي وعقارات ووحدات سكنية او تجارية وسيارات
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل موظفي الشركة وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما في سبيل ذلك توكيل ماتراه مناسبا بالضافة للحدود
المبينة بعقد التأسيس
 - 50السيد محمد احمد لطفي محمد سالم شريك متضامن المقيد برقم قيد  241971وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-07برقم ايداع  6977تم التأشير فى تاريخ  2018-05-07بــ  :تعديل صفته بدل من شريك
موصي
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 63 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 51انس جمال الدين حمدى حسن امام مدير و شريك المقيد برقم قيد  184806وتم ايداعه بتاريخ
 2007-01-16برقم ايداع  184806تم التأشير فى تاريخ  2018-06-26بــ  :حق الدارة والتوقيع للسيد/
انس جمال الدين حمدي منفردا و تمثيله لدى الغير امام القضاء والهيئات والنقابات والتحادات والوزارات ويكون
له فى ادارة الشركه كل السلطات فى توجيهه العمل للعمل وتسييره فى ما يرها محققه لصالح الشركه كما يحق له
القتراض لصالح الشركه وكذا بيع او رهن الشركه او جزء منها وكذالك بيع الصول الخاصة بالشركة او جزء
منها كما يحق للطرف الول وتوكيل الغير نيابة عنة فيما سبق
 - 52حاتم محمد محمد البنا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  244235وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-18برقم ايداع  16970تم التأشير فى تاريخ  2018-11-18بــ  :بموجب محضر الجمعية العامة
العادية المنعقد بتاريخ  4/3/2022والمصدق عليه 31/5/2022من الهيئة العامة للرقابة المالية بأجماع اصوات
السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الجتماع علي اعادة تشكيل مجلس الدارة -1السيد الدكتور/حاتم محمد
محمد البنا -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب -2السيد الستاذ /سيف الدين عوني عبد العزيز نائب رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب -3السيد الستاذ /تامر محمد سيد حسين نائب رئيس مجلس الدارة -4السيد
الستاذ /محمد نجم الدين محمد عضو مجلس اداره غير تنفيذي ممثل لشركه زالدي كابيتال -5السيد الستاذة /مى
محمد مامون السركى -عضو مجلس الدارة غير تنفيذى ممثل لشركة دلتا شيلد للستثمار  -6السيد الستاذ /محمد
أويس عبد الحليم شلبى-عضو مجلس ادارة تنفيذى للتطوير والعمليات  -7السيد الستاذ /محمد على محمود-عضو
مجلس الدارة من ذوى الخبرة  -8محمد احمد كمال الدين صالح-عضو مجلس الدارة مستقل -9 -مها سامي احمد
سمرة -عضو مجلس الدارة-غير تنفيذي مستقل
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 - 53محمود فتحى عطا ا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  166798وتم ايداعه بتاريخ
 2005-04-10برقم ايداع  4894تم التأشير فى تاريخ  2019-04-23بــ  :موجب محضر اجتماع مجلس
الداره المنعقد في 2022/5/30والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ- 2022/6/16تعديل سلطات
التوقيع قرر المجلس الغاء صلحيات التوقيع الوارده بالسجل التجاري ليحل محلها صلحيات التوقيع ادناه  -:اول
تمثيل الشركه يمثل الشركه الستاذ  /محمود فتحي عطا ا رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والستاذ /هشام
محمد اشرف لبيب جوهر العضو المنتدب منفردين في التوقيع باسم الشركه بالنيابه عنها والتعامل باسمها امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وعلي سبيل المثمال ل الحصر الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره
والهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر المقاصه واليداع والقيد المركزي والسجل
التجاري والغرف التجاريه والشهر العقاري والضرائب ومامورياتها والمحافظات واجهزه المدن وهيئه المجتمعات
العمرانيه الجديده ومصلحه الجمارك والمرور ونيابات المرور وتعيين المثمنين والخبراء وتمثيل الشركه امام اداره
المرور المختلفه والتعامل معها لنهاء اجراءات تجديد سيارات الشركه وفي استلم وتسليم الرخص واللوحات
وكذلك التعامل مع نيابات المرور وفي اتخاذ كافه اجراءات نقل ملكيه سيارات الشركه والتوقيع علي عقود بيع تلك
السيارات وتمثيل الشركه امام الشهر العقاري و ادارات المرور المعنيه وكذلك امام جميع شركات المرافق (
الكهرباء -الغاز -التليفون -الشركه المصريه 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 بالشركه والتوقيع باسم الشركه وبالنيابه عنها علي كافه العقود
التي تكون الشركه طرفا فيها سواء في مصر او في خارجها ويجوز للستاذ /محمود فتحي عطاا والستاذ /هشام
محمد اشرف لبيب جوهر منفردين بيع سيارات ومنقولت واجهزه كمبيوتر واثاث الشركه بحد اقصي مبلغ مليون
جنيه مصري لكل عمليه بيع ولكل من الستاذ  /محمود فتحي عطاا والستاذ /هشام محمد اشرف لبيب جوهر
والستاذ /عبدالحميد ابوزيد الطنطاوي عامر منفردين التوقيع علي عقود بيع سيارات وتمثيل الشركه امام الشهر
العقاري وتوكيل المحامين او المستشارين الماليين والتوقيع علي التوكيلت امام الشهر العقاري وتعديلها والغائها0
كما فوض مجلس الداره كل من الستاذ /محمود فتحي عطال والستاذ /هشام محمد اشرف لبيب جوهر والستاذ/
عبدالحميد ابو زيد الطنطاوي عامر منفردين في تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها علي عقود التاسيس او
الستحواذ وكافه الطلبات والمستندات وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه ومصلحه الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفه التجاريه وماموريات الضرائب
المختلفه وكافه الهيئات والمصالح الحكوميه والوزارات وذلك بغرض الشتراك او تاسيس او الستحواذ او تسجيل
الشركات بكافه انواعها وبصفه عامه التوقيع امام جميع الجهات سالفه الذكر وكذلك فتح الحسابات المصرفيه لدي
البنوك العامله في مصر والتوقيع علي المستندات فتح الحساب بغرض ايداع راس مال الشركات التي تشارك
الشركه في تاسيسها واليداع في هذه الحسابات واستخراج الشهادات وعموما اتخاذ كل ما يلزم امام كافه الجهات
لتاسيس الشركات التي تشترك الشركه في تاسيسها او الستحواذ علي شركات وتوكيل المحامين في كل او بعض
ما ذكر  .ثانيا  -:القروض لكل من الستاذ /محمود فتحي عطاا والستاذ /هشام محمد اشرف لبيب جوهر
مجتمعين او ايا منهما مع الستاذ /محمود محمد عبدالعزيز عبدالوهاب التوقيع باسم الشركه وبالنيابه عنها علي
عقود القروض والتسهيلت الئتمانيه التي تحصل عليها ومستندات السحب منها وكذلك علي الكفالت والضمانات
التي قد تصدرها الشركه ضمانا لشركاتها التابعه علوه علي التوقيع علي عقود القروض التي تمنحها الشركه
لشركاتها التابعه  -ثالثا  -الموارد البشريه والعاملين  :يكون للستاذ /محمد هشام جمال الدين علي رئيس اداره
الموارد البشريه بشركه سي اي كابيتال القابضه للستثمارات الماليه صلحيه التوقيع منفردا علي كل ما يخص
امور الموارد البشريه وتمثيل الشركه امام مكاتب العمل والتامينات الجتماعيه والتامين الصحي والتوقيع علي
عقود العمل و مفردات الجور وكذلك صلحيه التوقيع علي حساب اجور العاملين بالشركه لدي البنوك  -رابعا -
التعامل مع البنوك فئه (أ) محمود فتحي عطاا والستاذ /هشام محمد اشرف لبيب جوهر والستاذ /احمد
عبداللطيف فضل عبدالمقصود فئه (ب) الستاذ /عبدالحميد ابوزيد الطنطاوي عامر الستاذ /صلح الدين ابراهيم
فتحي سالم الستاذ /محمد احمد اسماعيل احمد و الستاذ /احمد محمد محمد السيد البهيدي والستاذ /شريف
عبدالمنعم محمد محمد ابوالنيل  -1-:.سلطه فتح وغلق الحسابات لدي البنوك ليا من الساده الوارد ذكرهم بالفئه (أ)
مع ايا من الساده الوارد ذكرهم بالفئه (ب)  -2سلطه طلب دفاتر الشيكات لي اثنين من الساده الوارد ذكرهم بالفئه
(ب) مجتمعين .او اي توقيع من توقيعات الساده الوارد ذكرهم بالفئه (أ) مع اي توقيع من توقيعات الساده الوارد
ذكرهم بالفئه (ب) مجتمعين  -3يكون لي من الساده الوارد ذكرهم بالفئه (أ) مجتمعا مع ايا من الساده الوارد
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ذكرهم بالفئه (ب) سلطه التوقيع علي التحويلت النقديه بين حسابات الشركه وربط وفك الودائع المصرفيه وشراء
وبيع اذون الخزانه باسم ولحساب الشركه بدون حد اقصي  -4سلطه التوقيع علي حسابات الشركه لدي البنوك
للمبالغ التي تزيد عن ثلثه مليون جنيه مصري لي اتنيين من الساده الوارد ذكرهم بالفئه (أ) مجتمعين  -5سلطه
التوقيع علي حسابات الشركه لدي البنوك بحد اقصي ثلثه مليون جنيه مصري لي توقيع من توقيعات من الساده
الوارد ذكرهم بالفئه (أ) مع اي توقيع من توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة(ب) مجتمعين -6سلطه التوقيع علي
حسابات الشركه لدي البنوك بحد اقصي مليون جنيه مصري لي توقيعين من توقيعات الساده الوارد ذكرهم بالفئه
(ب) مجتمعين علي ان يكون احدهما الستاذ  /محمد احمد اسماعيل احمد او الستاذ /احمد محمد محمد السيد
البهيدي  -7سلطه التحويل بين حسابات الشركه المختلفه وشراء و بيع اذون الخزانه ووثائق صناديق استثمار
وربط وفك الودائع باسم ولحساب الشركه بدون حد اقصي ليا من الساده الوارد ذكرهم بالفئه (أ) مع اي توقيع من
توقيعات الساده الوارد ذكرهم بالفئه (ب) مجتمعين -8سلطه التوقيع علي عمليات امناء الحفظ للستاذ /احمد عبد
اللطيف فضل عبد المقصود مع الستاذ  /محمد احمد اسماعيل احمد او الستاذ  /احمد محمد محمد السيد البهيدي
بدون حد اقصي  -9.سلطه التوقيع علي عمليات امناء الحفظ بحد اقصي اثنين مليون جنيه مصري للستاذ /شريف
عبدالمنعم محمد محمد ابوالنيل مع الستاذ /محمد احمد اسماعيل احمد او الستاذ /احمد محمد محمد السيد البهيدي -
خامسا  -التوقيع علي العقود الخاصه باداره نظم المعلومات  :يكون لكل من الستاذ  /احمد عبد اللطيف فضل عبد
المقصود والستاذ  /مصطفي محمد احمد محمود عبيد مجتمعين التوقيع علي العقود الخاصه باداره نظم المعلومات
 - 54محمد احمد فؤاد البديوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  190597وتم ايداعه بتاريخ
 2008-04-10برقم ايداع  4200تم التأشير فى تاريخ  2019-08-06بــ  :تم التفاق علي ان يكون الشريك
المتضامن به حق التوقيع منفردا علي جميع العقود التي تخص الشركططه وامام كافه الجهات والبنوك كما انه له
حق التوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والرسميه
 - 55اوس حميد عبد على الحيانى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  247214وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-07برقم ايداع  10198تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
اداره الشركه المنعقد فى 2022/3/14والمصدق عليه بتاريخ  2022/5/11من الهيئه العامه للرقابه الماليه
وبموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده في  2022/3/27والمصدق عليها بتاريخ 2022/5/11
من الهيئه العامه للرقابه الماليه تم التي -الموافقه علي تعيين -1الستاذ /سليمان سعيد سليمان سيد الطيار رقم
قومي  28603088800712مصري ممثل لشركه ايادي للستثمار والتنميه بدل من السيد /احمد رمضان سيد
 -2الستاذ /محمد يحيي عبدالحميد خليل عضو مجلس اداره مستقل رقم قومي 24210190101491
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 - 56امنية سعد عبد الرحمن قلج رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  248499وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-27برقم ايداع  1287تم التأشير فى تاريخ  2020-01-27بــ  :بموجب محضر مجلس الدرة
المنعقد بتاريخ 9/5/2022والمصدق عليه من الهئية العامة للرقابة المالية بتاريخ  31/5/2022والخاص بتعديل
صلحيات التوقيع للشركة لتصبح :تفويض السيدة الستاذة /امنية سعد عبد الرحمن قلج رئيس مجلس الدراة
والستاذ /ايمن عزت اسماعيل عناني عضو مجلس الدارة المنتدب للشركة لي منهم منفردا الحق في تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها داخل البلد وخارجها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك علي
سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلي سبيل المثال وليس الحصر بالنسبة للشهر
العقاري والتوثيق تقديم وتوقيع عقود التأسيس والنظام الساسي وجمسع تعديلته وتحرير توكيلت تأسيس شركات
للسادة المحامين سؤاء تأسيس الشركات وصناديق الستثمار داخل مصر او في الخارج والدول العربية وتحرير
كافة التوكيلت اللزمة لدارة اعمال الشركة والتوقيعات مع كافة مكاتب السجل التجاري وكذلك تمثيل الشركة
امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة التأمينات الجتماعية والبورصة
المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية
الصناعية وغيرهم من الجهات والهيئات الرسمية اللزمة لتيسير اعمال الشركة ولي منهم الحق منفردا التوقيع
علي عقود التأسيس وتعديلها والتخارج منها والتصفية والتوقيع علي جميع العقود الخاصة بذلك سواء تأسيس او
التعديل او تخارج او تصفية والتوقيع لي هذه العقود امام الشهر العقاري للشركات وصناديق الستثمار ولي منهم
الحق منفردا في تفويض الغير في كل او بعض مما سبق  .ولي من الستاذة /امنية سعد عبد الرحمن قلج او
الستاذ /ايمن عزت اسماعيل عناني او الستاذ /محمد رجب ابراهيم محمد المدير المالي للشركة لي اثنين منهم
مجتمعين الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملت المالية اليومية وعقود البيع والشراء
والرهن والقتراض وجميع مايتصل بها من عقود والتزامات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية
وغيرها ولي من اثنين من المذكورين مجتمعين الحق في تفويض الغير في كل او بعض ماذكر ولمجلس الدارة
الحق في تعديل صلحيات التوقيع وفقا لما يراه المجلس
 - 57هشام عادل عبداللمنعم ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  248639وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-12برقم ايداع  2255تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ  :خرج وااستلم كافه حقوقه
 - 61ايمن عز الدين عبد العزيز فهمى مدير ادارى المقيد برقم قيد  248770وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-26برقم ايداع  3093تم التأشير فى تاريخ  2020-02-26بــ  :بمحضر قرارات مجلس اداره
الشركه المنعقد في  2022/4/6والمصدق عليه برقم  8115بتاريخ  2022/6/2من الهيئه العامه للرقابه الماليه تم
الموافقه بالجماع علي التي  -:منح السيد /ايمن عزالدين عبدالعزيز فهمي المدير الداري منفردا الصلحيات
التيه  -:حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وله الحق في التعامل مع الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري
والغرف التجاريه والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وشركه مصر للمقاصه
والقيد واليداع المركزي والبورصه المصريه والتوقيع علي عقود امناء الحفظ ومصالح الضرائب بجميع انواعها
وماموريتها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات بحد اقصي
عشره مليون جنيه مصري وفتح وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع البنوك وله حق السحب والفراج عن
راسمال الشركه المصدر البالغ قدره  10000000جنيه ( عشره مليين جنيه مصري) المودع لدي بنك عوده
فرع جاردن سيتي وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر مع البقاء علي الصلحيات الوارده بالسجل
التجاري كما هي
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 - 62السيد عبدالعليم عفيفى الصيفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  94107وتم ايداعه
بتاريخ  1992-11-22برقم ايداع  8184تم التأشير فى تاريخ  2020-06-29بــ  :بموجب محضر
اجتماع مجلس الداره للشركه والمنعقد بتاريخ  2022/5/22والمعتمده من الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره
بتاريخ  2022/5/31تم التي  -:قبول استقاله السيد /رجب عبدالعليم عفيفي عضو مجلس الداره من عضويه
مجلس اداره الشركه  -اعاده تشكيل مجلس الداره ليصبح علي النحو التى  :السيد الستاذ /السيد عبد العليم
عفيفي الصيفي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب _السيد الستاذ /محمد السيد عبد العليم عفيفي الصيفي
نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب _السيد الستاذ /طارق السيد عبد العليم عفيفي عضو مجلس ادارة
من ذوى الخبره  -اعاده تحديد سلطات واختصاصات الساده  /رئيس واعضاء مجلس الداره لتصبح علي النحو
التالي  -:يمثل السيد الستاذ /السيد عبد العليم عفيفي الصيفي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركه امام
القضاء والغير وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء في القضايا المقامه من او ضد الشركه وله حق توكيل
الغير فى ذلك  -يكون لكل من السيد الستاذ /السيد عبدالعليم عفيفي الصيفي رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب
والسيد الستاذ /محمد السيد عبدالعليم عفيفي الصيفي نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردين حق
التوقيع علي عقود معاملت الشركه وتعهداتها وحق التوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير
الحكوميه والحق فى اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
الجل وحق شراء جميع المواد و المهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع علي تلك العقود
امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وحق فتح حسابات باسم الشركه امام البنوك والسحب واليداع وفتح
العتمادات المستنديه وخطابات الضمان والقتراض والرهن من البنوك والتوقيع علي عقود البيع واصدار
توكيلت تبيح للمشتري البيع للنفس وللغير وحق تعيين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق
التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر من سلطات
واختصاصات
 - 63ماجد شوقى سور بولس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  192974وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-13برقم ايداع  5668تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
الداره المنعقد بتاريخ 2022/5/19والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ  2022/6/15تم التي -:
استقاله السيد /علي محمود سعدالدين الطاهري رئيس مجلس الداره -تعيين الستاذ /ماجد شوقي سور بولس -
تعيين الستاذ /مجدي محب كميل قصبجي عضو مجلس الداره من ذوي الخبره رقم قومي
 26807110103734ليصبح تشكيل مجلس الداره على ان يكون المجلس على النحو التالى  -1السيد  /ماجد
شوقي سور بولس رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب  -2السيد  /عبدالعزيز محمد علء الدين  -عضو
مجلس الداره  -ممثل عن شركه كاتليست باتنرز هولدنج ش م م  -3-السيد  /طارق شريف سيد عفت  -عضو
مجلس اداره  -ممثل عن شركه كاتليست باتنرز هولدنج ش م م  - 4-الستاذه /امينه محمد علء الدين عضو
مجلس اداره ممثل عن شركه كاتليست بارتنرز هولدنج  -5-السيد  /مجدي محب كميل قصبجي  -عضو مجلس
اداره  -من ذوي الخبره  -6 -السيد  /هشام مجد حسن تركى  -عضو مجلس اداره من ذوى الخبره  -7 -السيد /
ابراهيم مصطفى ادهم ابراهيم  -عضو مجلس اداره من ذوى الخبره -علي ان تظل جميع الصلحيات المؤشر بها
في السجل التجاري كما هي دون ادني تعديل
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 - 64احمد سعد عبداللطيف سعد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  250611وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-24برقم ايداع  10009تم التأشير فى تاريخ  2021-08-24بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
الدارة المنعقدة في  24/5/2022والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ  :7/6/2022تم تعديل سلطات
التوقيع عن الشركة لتصبح  :للسيد /احمد سعد عبداللطيف سعد-رئيس مجلس الدارة -تنفيذي ,للسيد /محمد
مصطفي كمال محمد جاد -عضو منتدب -تنفيذي مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري والهيئة العامة
للرقابة علي الصادارت والواردات ومصلحة الضرائب العامة وابرام وتنفيذ العقود واتمام الصفقات في حدود
غرض الشركة وتمثيل الشركة امام الغير وكذلك التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والحق في الرهن والقتراض من البنوك والمصارف وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق
القتراض والتوقيع علي كافة المستندات الخاصة بالقروض والتسهيلت البنكية وفتح العتماد وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف بدون حد اقصي وكذلك لهم تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 65نيهال سمير محمد فهمى رجب شريك متضامن المقيد برقم قيد  250624وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-02برقم ايداع  10428تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :تكون اداره الشركه والتوقيع
عنها للشركاء المتضامنين جميعا مجتمعين او منفردين ولها حق في ادارة الشركة و التوقيع عنها و لهم حق
تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وتوقيعهم ملزم للشركه في كل ما يتعلق باعمالها كما
لهم الحق في توكيل الغير في بعض او كل ما سبق
 - 66محمد زكريا زكى خليل الحداد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  242095وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-17برقم ايداع  7699تم التأشير فى تاريخ  2021-09-05بــ  :بموجب محضر اجتماع الجمعيه
العامه الغير عاديه المنعقده في  2022/5/22والمصدق عليها بتاريخ  2022/6/23من الهيئه العامه للستثمار
وايضا عقد التعديل المصدق برقم  1814ص لسنه  2022توثيق شهر عقاري تم التي  -:يملك حق التوقيع علي
معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره
وللمجلس الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او
مجتمعين
 - 67محمود محمد سعد شيخون مدير فرع المقيد برقم قيد  250735وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-14
برقم ايداع  15355تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ  :المنيا
 - 68حسن محمد مرتضى حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  250735وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-14برقم ايداع  15355تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ  :الفيوم
 - 69عمرو جوده محمد صالح عبدالمقصود مدير و شريك المقيد برقم قيد  250799وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-07برقم ايداع  1881تم التأشير فى تاريخ  2022-02-07بــ  :اداره الشركه والتوقيع عنها امام
جميع الجهات الحكوميه والهيئات الحكوميه والبنوك والشركات والقرار وغيرها موكوله للطرف الول وفي جميع
اعمال الشركه وفي حاله الرهن او اللقرض او الستدانه او فتح الحسابات لدي البنوك او ايداع او سحب مبالغ باسم
الشركه وله ان يوكل الغير للقيام بكل او بعض اعمال الداره
 - 70هالة حسن يوسف شريك متضامن المقيد برقم قيد  94223وتم ايداعه بتاريخ 1992-12-03
برقم ايداع  8502تم التأشير فى تاريخ  2022-03-17بــ  :تعديل صفته الي شريك موصي
 - 71ساره عبدا حسن مصطفي شريك متضامن المقيد برقم قيد  94223وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-03برقم ايداع  8502تم التأشير فى تاريخ  2022-03-17بــ  :اصبح شريك متضامن -تعديل
الدارة وحق التوقيع والقتراض من البنوك والتوقيع علي العقود للسيد /محمد عبدا حسن منفردا او للسيده /ساره
عبدا حسن والشريك احمد عبدا حسن مجتمعين
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 - 72احمد محمد مامون محمد نافع مدير و شريك المقيد برقم قيد  215704وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-04برقم ايداع  817420تم التأشير فى تاريخ  2022-05-26بــ  :تعديل الدارة واتوقيع ليصبح
له حق الدارة فقط اما فيما يتعلق بالمعاملت المالية والحسابيه واصدار الشيكات والتعامل مع البنوك بكافة انواعها
والشراء من الغير لحساب الشركة والتوقيع عن الشركة فيما يخص تعاملتها المالية والتوقيع عنها فموكل لكل من
السيد /محمد زين العابدين محمد يوسف والسيد /محمد مصطفي البكري محمد مجتمعين او من ينوب عنهما قانونا
 - 82محمد زكريا زكى خليل الحداد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  242096وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-17برقم ايداع  7696تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :تم تعديل صلحيات رئيس
مجلس الدارة لتصبح يملك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه
المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
 - 83سلمي محمد سامي ابراهيم الفار شريك متضامن المقيد برقم قيد  117441وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-27برقم ايداع  15040تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :تعديل صفتها من موصي الي
متضامن
 - 84فريده محمد سامي ابراهيم الفار شريك متضامن المقيد برقم قيد  117441وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-27برقم ايداع  15040تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :تعديل صفتها من موصي الي
متضامن
 - 85ابراهيم محمد سامي ابراهيم الفار شريك متضامن المقيد برقم قيد  117441وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-27برقم ايداع  15040تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :تعديل صفته من موصي الي
متضامن -اصبح حق الداره والتوقيع عنها امام كافه الهيئات والوزارات والجهات الحكوميه وغير حكوميه
والشهر العقاري وتمثيل الشركه امام كافه الجهات وخاصه السحب واليداع من البنوك والتوقيع علي الشيكات
والسندات الذنيه للشركاء المتضامنين  -1فريده محمد سامي ابراهيم الفار و-2سلمي محمد سامي ابراهيم الفار
و-3ابراهيم محمد سامي ابراهيم الفار مجتمعين او منفردين او -1احمد محمد ايمن احمد السلوي مجتمعي مع اي
من الشركاء المتضامنين
 - 86سميه ابراهيم ابوالنصر الفار مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  117441وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-27برقم ايداع  15040تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :للوفاة
 - 87احمد محمد ايمن احمد السلوي شريك متضامن المقيد برقم قيد  117441وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-27برقم ايداع  15040تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :دخول الشريك المتضامن
 - 88احمد عبد ا محمد تركى مدير فرع المقيد برقم قيد  251006وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  9247تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 89ابراهيم يسن السيد عمر عمر مدير و شريك المقيد برقم قيد  215875وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-10برقم ايداع  17775تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 90جوزيف يسرى لمعى عازر مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  81677وتم ايداعه بتاريخ
 1989-02-06برقم ايداع  1050تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :واستلم كافه حقوقة
 - 91البير يسرى لمعى عازر مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  81677وتم ايداعه بتاريخ
 1989-02-06برقم ايداع  1050تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :واستلم كافه حقوقة
 - 92هانى يسرى لمعى عازر شريك متضامن المقيد برقم قيد  81677وتم ايداعه بتاريخ
 1989-02-06برقم ايداع  1050تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :منضم حق الدارة والتوقيع له
منفردا وله في ذلك كافة الصلحيات وله حق القتراض من البنوك والتوقيع علي الشيكات باسم الشركة
 - 93يوسف فاروق محمد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  152553وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-09برقم ايداع  3780تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :دخول الشريك المتضامن
 - 94محمد فاروق محمد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  152553وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-09برقم ايداع  3780تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :دخول الشريك المتضامن
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 - 95فاروق محمد احمد مصطفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  152553وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-09برقم ايداع  3780تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :اصبح  /له حق الداره والتوقيع
منفردا في كل او بعض ما يخص امور الشركه بما فيها التعامل مع البنوك باي صوره من صور التعامل والرهن
والقتراض وبيع اي اصل من اصول الشركه وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما يخص امور الشركه
 - 96ايمن سعيد محمد حجازى مدير و شريك المقيد برقم قيد  228498وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-28برقم ايداع  1048تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 97مصطفى سعيد فؤاد الصاوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  228498وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-28برقم ايداع  1048تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 98سامح عبد الحفيظ محمود عبد الحفيظ مدير و شريك المقيد برقم قيد  228498وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-28برقم ايداع  1048تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :دخول الشريك المتضامن
 - 99احمد سعيد محمد محمد احمد حجازى مدير و شريك المقيد برقم قيد  228498وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-28برقم ايداع  1048تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :اصبح له حق الداره والتوقيع
مع السيد /سامح عبدالحفيظ محمود مجتمعين او منفردين
 - 126ايمان ايمن شعبان عبدالحليم مدير و شريك المقيد برقم قيد  224179وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-19برقم ايداع  13727تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول الشريك المتضامن -
واصبح لها حق الداره والتوقيع منفرده ولها مطلق السطات والصلحيات فى ادارة نشاط الشركة في حدود
اغراضها ولصالحها ولها حق التوقيع عنها وتمثيلها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وابرام كافة
العقود والتفاقيات المتعلقه بالنشاط وبيع وشراء الصول الثابته باسم الشركه بما في ذلك السيارات العقارات
وغيرها كما لها ايضا الحق في التعامل باسم الشركه لدي البنوك وصرف الشيكات الصادره باسم الشركه اما حق
القتراض من البنوك او غيرها فيكون بموافقه الشريك الموصي ايضا
 - 127محمد محمود عبدالعظيم حسانين مدير و شريك المقيد برقم قيد  244196وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-15برقم ايداع  16889تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول الشريك المتضامن
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 - 100اسلم خليل ابراهيم خليل مدير عام المقيد برقم قيد  62059وتم ايداعه بتاريخ 1983-10-04
برقم ايداع  5726تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :قبول استقاله كل من السيد /المعتصم بال جمال
الدين ,مدير عام الشركة والسيد /توماس رودني ويتمان ,مدير عام الشركة ,ويتولي ادارة الشركة مديرين تعينهم
الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرها وقد عينت الجمعية السادة  :السيد /جيمس روس موس JAMES
 ROSS MUHS SPامريكي الجنسية-مدير عام ,السيد/حسن بوقدر ,HASSAN BOUADARفرنسي
الجنسية -مدير عام ,السيد /طارق خلدون هنيدي  TAREK KHALDOUN HINEDIامريكي الجنسية-مدير
عام ,السيد/اسلم خليل ابراهيم خليل مصري الجنسية -مدير عام الشركة ,السيد /حسام الدين مصطفي محمود
جمعه مصري الجنسية -مدير مالي  .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولي اثنين مجتمعين من
السادة جميس روس موس ,طارق خلدون هنيدي ,حسن بوقدر ,اسلم خليل ابراهيم خليل ,حسام الدين مصطفي
محمود جمعه اوسع السلطات في ادارة الشركة والتعامل باسمها وحق ابرام التفاقيات والصفقات والتوقيع علي
العقود الداخلة ضمن غرض الشركة سواء من الفراد او الشركات او الهيئات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقضاء والقضاء الداري والمرور ومكتب العمل والتامينات الجتماعية ومصلحة
الضرائب المصرية ومأمورياتها وهيئة البريد المصري ومكاتبها ومصلحة الجمارك وامام مصلحة الشهر العقاري
ومأموريتها المختلفة ,وتسليم وتسلم الوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمة واستخراج التراخيص
واستخراج التراخيص واستخراج الشهادات والبيانات وشهادات المخالفات وذلك امام اي من هذه الهيئات او
الجهات والحق في تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وقبض ودفع كافه المبالغ
والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع والقتراض من البنوك وايه معاملت بنكيه او مصرفيه اخري  ,وفتح
الحسابات البنكيه وغلقها والتوقيع علي الشيكات وسداد كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه
والتجاريه التي يتتعلق بمعاملت الشركه ويكون ليه ثلثة من المديرين المذكورين مجتمعين الحق في بيع او شراء
اي اصل من اصول الشركه والحق فى التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات والدراجات البخاريه
والموتوسيكلت والفزب وجميع انواع المركبات للغير ومن الغير باسم ولصالح الشركه فيما عدا حصص راس
المال ولهم حق التوقيع علي كل من المستندات الخاصه بذلك  .للسيد/اسلم ابراهيم خليل ابراهيم منفردا توقيع
العقود مع العملء والموردين ومقدمي الخدمات باسم ولصالح الشركه والحق في تعيين وقف وعزل وكلء
ومستخدمي وموظفي الشركة وتحديد مرتابتهم وترقيتهم و كذلك لهم الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر
 - 101عماد محمود عبدالرحمن محمد علي مدير و شريك المقيد برقم قيد  181157وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-03برقم ايداع  14944تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح حق الدارة والتوقيع والتوقيع عن الشركة للشريكين مجتمعين او منفردين وبالنسبه للتوقيع لدى البنوك او
القتراض او الرهن باسم الشركة فيلزم توقيع الشركاء مجتمعين
 - 102محمود عبد الرحمن محمد على مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  181157وتم ايداعه
بتاريخ  2006-09-03برقم ايداع  14944تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :واستلم كافة حقوقة
 - 103معتز محمد عبدالرحمن محمد علي مدير و شريك المقيد برقم قيد  181157وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-03برقم ايداع  14944تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :دخول الشريك المتضامن
 - 104عماد محمود عبدالرحمن محمد علي مدير و شريك المقيد برقم قيد  181157وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-03برقم ايداع  14944تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :دخول الشريك المتضامن -
اصبح حق الدارة والتوقيع للشركاء مجتمعين او منفردين وبالنسبه للتوقيع لدى البنوك او القتراض او الرهن باسم
الشركة فيلزم توقيع الشركاء مجتمعين
 - 105محمد عبدالرحمن محمد علي مدير و شريك المقيد برقم قيد  181157وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-03برقم ايداع  14944تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرج للوفاه
 - 106هشام احمد نذير محمد ابو الهدى بكداش مدير فرع المقيد برقم قيد  251019وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  9667تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :له حق الدارة والتوقيع منفردا
 - 107مصطفى سيد معوض عمر مدير و شريك المقيد برقم قيد  134863وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-21برقم ايداع  5940تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :خرج للوفاه
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 - 108شريف مصطفي سيد معوض عمر مدير و شريك المقيد برقم قيد  134863وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-21برقم ايداع  5940تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تعديل صفته من موصي الي
متضامن -و اصبح له حق الدارة والتوقيع وله حق الرهن والقتراض وفتح الحسابات في التعامل مع جميع
البنوك بكافه اشكال التعامل والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه وله في ذلك اوسع السلطات
بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه باسم الشركه وضمن اغراضها
 - 109طارق سعيد محمد عمر مدير و شريك المقيد برقم قيد  250039وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-14برقم ايداع  13815تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين والتوقيع امام البنوك والتعامل مع البنوك للسحب واليداع واصدار الشيكات
وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبيع والشراء والرهن والتوقيع على العقود واتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق
اغراض الشركة منفردين او مجتمعين
 - 110محمد طارق سعيد محمد عمر شريك متضامن المقيد برقم قيد  250039وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-14برقم ايداع  13815تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :منضم
 - 111خالد طارق سعيد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  250039وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-14برقم ايداع  13815تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :منضم
 - 112سيد ابراهيم سليمان عمران شريك متضامن المقيد برقم قيد  250300وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-22برقم ايداع  2257تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :منضم
 - 113نصر علوى محمود مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  108357وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-25برقم ايداع  8488تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :للوفاة
 - 114بنه اسماعيل عبد العال شريك متضامن المقيد برقم قيد  108357وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-25برقم ايداع  8488تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :دخول الشريك المتضامن -
اصبح الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك في 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 ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه -في شراء او رهن اي من اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي
والسيارات والتوقيع علي عقود البيع والشراء بالشهر العقاري وعقد القروض وذلك لغراض الشركه بمةوافقه
جماعه الشركاء -في التعيين والعزل وتحديد المرتبات والجور والمكافات للمديرين والعاملين بالشركه -في ابرام
جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وشراء جميع المواد والمهمات
والبضائع والمنقولت اللزمه لنشاط الشركه -لها حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 115محمود محمد حمادة علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  162462وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-21برقم ايداع  12029تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :منضم
 - 116جمعه علي جمعه علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  162462وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-21برقم ايداع  12029تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :منضم
 - 117بسام عاطف محمد علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  162462وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-21برقم ايداع  12029تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :منضم
 - 118عمرو سوابى السيد احمد مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  162462وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-21برقم ايداع  12029تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :واستم كافة حقوقة
 - 119ايمان محمد عبدالرحمن اسماعيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  232738وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-08برقم ايداع  9761تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :دخول الشريك المتضامن -
واصبح لها حق الداره والتوقيع منفرده بشرط ان تكون العمال التي تصدر منها لتحقيق غرض الشركه وضمن
اغراضها وبعنوانها وعلي مدير الشركه اتخاذ الجراءات اللزمه للتاشير بما تقتم في السجلت الخاصه بذلك
والشهار عنه بمصروفات علي عاتق الشركه
 - 120محمد عبدالرحمن اسماعيل عبدالعال شريك متضامن المقيد برقم قيد  232738وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-08برقم ايداع  9761تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
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 - 121نشأت سامى عبد الحميد حجازى مدير و شريك المقيد برقم قيد  56722وتم ايداعه بتاريخ
 1982-03-25برقم ايداع  2957تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :اصبح شريك موصي
 - 122اسامه يوسف حسن عكاشه مدير و شريك المقيد برقم قيد  56722وتم ايداعه بتاريخ
 1982-03-25برقم ايداع  2957تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول الشريك المتضامن -و
اصبح له حق الداره والتوقيع منفردا وله حق تمثيل الشركه امام القضاء والغير والتوقيع نيابه عنها امام وزاره
السياحه وغرفه شركات ووكالت السفر والسياحه وامام التحاد الدولي للنقل الجوي (  )IATAوامام كافه الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه وامام الغير ويحق له اجراء اي تعاقد باسم الشركه كما يحق له فتح الحسابات
والعتمادات بالبنوك باسم الشركه واستخراج دفاترالشيكات واصدار الشيكات باسم الشركه والسحب من حسابات
الشركه واليداع بها لدي جميع البنوك والقتراض من البنوك وغيرها باسم الشركه وابرام كافه التعاقدات باسم
الشركه وله حق شراء السيارات والتوبيسات باسم الشركه و بيع السيارات والتوبيسات المملوكه للشركه
والتوقيع نيابه عن الشركه علي عقود الشراء والبيع لهذه السيارات والتوبيسات واتخاذ كافه الجراءات القانونيه
اللزمه لتوثيق عقود الشراء و البيع بالشهر العقاري واجراءات نقل الملكيه بوحدات وادارات المرور
واجرءات التامين علي السيارات والتوبيسات واتخاذ كافه الجراءات القانونيه اللزمه للبيع ونقل الملكيه امام
كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله الحق في بيع او رهن اصول الشركه ويحق له تعيين مديرا مسئول
لداره الشركه وتعيين مديرا فنيا للشركه وتعيين الموظفين وعزلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم وكما يحق له
تفويض او توكيل اي شخص في جميع او بعض ما ذكر
 - 123سوزان محمد عبد الحميد ابراهيم المقدم شريك متضامن المقيد برقم قيد  185829وتم ايداعه
بتاريخ  2007-02-19برقم ايداع  2647تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :منضمه  ,ويكون حق
الدارة والتوقيع للطرفان مجتمعين او منفردين ولهم حق الحضور واستلم وتسليم المستندات بكافة الجهات
الرسمية والغير رسمية وخاصة الضرائب والتأمينات والرخص والغرفة التجارية والسجل التجاري والخبراء
والمحاكم والشهر العقاري وذلك عن نفسهم وعن الشركة ولهم الحق في توكيل ما يشاءن من المحامين والمحاسبين
للمثول امام الجهات المشار إليها نيابة عنهم وعن الشركة ؛ ولهم حق النفراد بالدارة والتوقيع بشرط ان تكون
العمال التي تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها.
 - 124مصطفى صالح مصطفى امين مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  185829وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-19برقم ايداع  2647تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :واستلم كافة حقوقة
 - 125محمود عبدالحليم شعبان مدير و شريك المقيد برقم قيد  224179وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-19برقم ايداع  13727تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خرج الشريك المتضامن
 - 128طارق ذوالكفل عباس على مدير و شريك المقيد برقم قيد  244196وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-15برقم ايداع  16889تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول الشريك المتضامن -
واصبح حق الداره والتوقيع عنها للشركاء المتضامنين وهم السيد /ذو الكفل عباس علي والسيد /محمد محمود
عبدالعظيم حسانين والسيد /طارق ذوالكفل عباس علي وذلك علي النحو التالي -1للمديرين الثلثه المذكورين
مجتمعين او منفردين مطلق السلطات في اداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اغراضها وتمثيلها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وابرام كافه العقود
والتفاقيات المتعلقه بالنشاط وتوقيعها عن الشركه -2للمديرين الثلثه المذكورين مجتمعين الحق في التعامل باسم
الشركه مع جميع البنوك والمصارف بفتح الحسابات وقفلها والسحب واليداع منها وصرف الشيكات الوارده باسم
الشركه والتوقيع علي الشيكات الصادره علي حسابات الشركه وكافه صور التعامل الخري مع البنوك ولهم ايضا
مجتمعين حق القتراض والرهن باسم الشركه من البنوك او غيرها والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركه بما فيها الراضي والعقارات والسيارات كما يكون لي مدير من اللثه منفردا حق السحب من
حسابات الشركه في حدود خمسين الف جنيه فقط -3الشريك /طارق ذو الكفل عباس علي موسي هو الممثل
القانوني للشركه ومدارسها امام وزاره التربيه والتعليم وكافه الدارات والهيئات التابعه لها وله في ذلك الحق في
التوقيع عن الشركه علي ما يلزم من طلبات واوراق ولوائح وعقود عمل وغيرها وتسليم واستلم كل ما يخص
الشركه من مستندات وذلك مقابل راتب شهري يتم التفاق عليه مع باقي المديرين ويعاد النظر فيه كل سنه -4
للمديرين الثلثه الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر من صلحيات بشرط ان اتفاقهم جميعا
علي من تم تفويضه تو توكيل
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 - 129ذو الكفل عباس على موسى مدير و شريك المقيد برقم قيد  244196وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-15برقم ايداع  16889تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول الشريك المتضامن
 - 130مريم جميل لطيف عبد الملك روفائيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  250632وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-13برقم ايداع  10899تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :دخول الشريك المتضامن -
واصبح حق الداره والتوقيع مخول للطرفين مجتمعين او منفردين وذلك فيما يخص مصلحه الشركه للقيام باعمال
الشركه واستمرارها ونجاهها وتحقيق غرض الشركه والتوقيع علي كافه العقود والمحررات والمستندات والشيكات
وفتح حساب بالبنوك والقتراض والرهن من البنوك لصالح الشركه وبيع وشراء الصول لصالح الشركهوبيع
وشراء الصول لصالح الشركه وكذلك الداره والتشغيل والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
ولهما كافه الصلحيات لتحقيق نجاح الشركه وايضا لهما الحق توكيل من ينوب عنهما بموجب توكيل رسمي عام
بالشهر العقاري او تفويض كتابي موقع عليه وعليه شعار الشركه للتعامل مع الغير او لحداهما
 - 131كيرلس جون اسحق حنا مدير و شريك المقيد برقم قيد  250632وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-13برقم ايداع  10899تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 132ثناء حسن ابراهيم حسن مدير و شريك المقيد برقم قيد  157296وتم ايداعه بتاريخ
 2004-01-11برقم ايداع  411تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تم تغير صفتها الي شريكه موصيه
 - 133فايزه احمد مرسي ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  157296وتم ايداعه بتاريخ
 2004-01-11برقم ايداع  411تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تم تغير صفتها بدل من شريكه
موصية  ,ولها حق الدارة والتوقيع منفردا
 - 134سوسن طه ابوبكر مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  50216وتم ايداعه بتاريخ
 1980-04-26برقم ايداع  2701تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :للوفاة
 - 135مها حسنين علي حسنين مدير و شريك المقيد برقم قيد  50216وتم ايداعه بتاريخ
 1980-04-26برقم ايداع  2701تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :تم تغير صقتها من شريكة
موصية الي شريكة متضامنه  ,حق الدارة والتوقيع مكفوله لها منفردا او من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي عام
وعلي ان يكون لها الحق في القتراض والرهن من البنوك وكذلك الحق في البيع للنفس او للغير بخصوص كافة
اصول الشركة الثابته والمنقولة والسيارات والسهم والسندات والوراق المالية والتوقيع علي عقود البيع البتدائية
والنهائية والنهائية وتعديلها منفردا ولها حق توكيل الغير نيابة عن الشركة
 - 136ادم محمد عبدالرحمن مصطفي مدير و شريك المقيد برقم قيد  86459وتم ايداعه بتاريخ
 1990-06-23برقم ايداع  4528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خرج للوفاه
 - 137حاتم ادم محمد عبد الرحمن مدير و شريك المقيد برقم قيد  86459وتم ايداعه بتاريخ
 1990-06-23برقم ايداع  4528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تعديل صفته من موصي الي
متضامن
 - 138ناهد حسن رشدى مدير و شريك المقيد برقم قيد  86459وتم ايداعه بتاريخ 1990-06-23
برقم ايداع  4528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تعديل صفته من موصي الي متضامن  -اتفق
الشركاء علي ان تكون الداره والتوقيع للشريكين المتضامنين الول والثاني مجتمعين او منفردين ولهما الحق في
البيع والرهن والصلح والقرار والتصرف واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله في غرض الشركه والتوقيع عن
الشركه في جميع التعاملت البنكيه بما فيها فتح حساب باسم الشركه والسحب واليداع من البنوك وحق شراء وبيع
الصول والراضي والسيارات والتوقيع علي عقودها امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق ولهما الحق مجتمعين
او منفردين في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر
 - 139ادم حاتم احمد الضبع شريك متضامن المقيد برقم قيد  186855وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-18برقم ايداع  4669تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :حق الدارة والتوقيع /ليصبح
للسيد /ادم حاتم احمد الضبع والسيدة /نبال نادر محمد عبد اللطيف (مجتمعين أو منفردين) حق التوقيع علي عقود
العمل الخاصة بالعاملين بالشركة والتصديق عليها من الشهر العقاري او مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية
ولهما الحق في تعيين وعزل الموظفين والستشاريين في الشركة
 - 140عبد الفتاح امين محمد متولي شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  186855وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-18برقم ايداع  4669تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :واستلم كافة حقوقة
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 - 141مصطفى محمد معروف محمود مدير و شريك المقيد برقم قيد  239340وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-31برقم ايداع  8389تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خرج واستلم كافه حقوقه
 - 142جيهان عبدالمحسن صالح مصطفي مدير و شريك المقيد برقم قيد  239340وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-31برقم ايداع  8389تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :دخول الشريك المتضامن
 - 143حمدى أحمد عبد ا ابو شعير مدير و شريك المقيد برقم قيد  239340وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-31برقم ايداع  8389تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :يكون له الدارة وحق التوقيع
منفردا وله في ذلك اوسع الصلحيات والسلطات في تمثيل الشركه امام الغير وكافه الجهات الحكوميه والغير
حكوميه وحق فتح الحسابات واليداع والسحب والقتراض والرهن من جميع البنوك
 - 144كريم عادل امين عبد السميع مدير فرع المقيد برقم قيد  251044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  10572تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :لهم حق الدارة والتوقيع
مجتمعين او منفردين
 - 145عادل امين عبدالسميع امين مدير فرع المقيد برقم قيد  251044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  10572تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 146عادل امين عبدالسميع امين مدير فرع المقيد برقم قيد  251044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  10572تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 147كريم عادل امين عبد السميع مدير فرع المقيد برقم قيد  251044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  10572تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :لهم حق الدارة والتوقيع
مجتمعين او منفردين
 - 148احمد فتحي حافظ مدير فرع المقيد برقم قيد  136332وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-29برقم
ايداع  10584تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
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تجديد افراد
 - 1سعد عبد الرحيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  122335 :قيدت فى  1998-08-10برقم ايداع
 9379وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-09
 - 2عادل لمعى صديق بسطورس تاجر فرد سبق قيده برقم  124580 :قيدت فى  1998-11-26برقم
ايداع  14685وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-25
 - 3رفعت مجاهد اسحق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  130852 :قيدت فى  1999-10-17برقم
ايداع  12158وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-16
 - 4احمد على قاسم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144600 :قيدت فى  2001-12-05برقم ايداع
 13054وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 5صيدليه د اميل مجدى نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  168589 :قيدت فى  2005-06-22برقم
ايداع  8495وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-21
 - 6مكتب رحلت مايكل جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  179256 :قيدت فى  2006-07-05برقم
ايداع  11389وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-04
 - 7المعتز بال ناجح السيد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  183647 :قيدت فى  2006-11-30برقم
ايداع  19716وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-11-29
 - 8هشام عيد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  185115 :قيدت فى  2007-01-28برقم ايداع
 1202وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
 - 9شريف محمد معوض محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  187897 :قيدت فى  2007-04-17برقم
ايداع  6724وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 10اشرف فريد المنوفى ابراهيم الزرقانى تاجر فرد سبق قيده برقم  188034 :قيدت فى 2007-04-22
برقم ايداع  7020وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 11رمضان صديق سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188163 :قيدت فى  2007-04-24برقم ايداع
 7278وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 12صابر حافظ محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  188556 :قيدت فى  2007-05-07برقم ايداع
 7889وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 13ريمون بطرس وهيب زخارى تاجر فرد سبق قيده برقم  204392 :قيدت فى  2010-07-11برقم
ايداع  12462وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-10
 - 14محمد محمد على بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  212527 :قيدت فى  2011-06-09برقم ايداع
 9628وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-08
 - 15مينا ناصف عزيز عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  213008 :قيدت فى  2011-06-23برقم ايداع
 11291وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 16وليد فراج عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  214299 :قيدت فى  2011-08-10برقم
ايداع  14193وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 17صفوت الفى وهبه غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  220178 :قيدت فى  2012-03-05برقم ايداع
 4522وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 18سيد نادى عويس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  220854 :قيدت فى  2012-03-25برقم ايداع
 6075وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 19رمضان بخيت على عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  222030 :قيدت فى  2012-05-07برقم ايداع
 8845وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 20شعبان فتحى فرحات بندارى تاجر فرد سبق قيده برقم  223379 :قيدت فى  2012-06-18برقم
ايداع  11799وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 21محمد حسنى حسينى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  234776 :قيدت فى  2015-07-02برقم ايداع
 8579وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-01
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 - 22عادل ابراهيم محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  235986 :قيدت فى  2016-01-24برقم ايداع
 1218وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 23خالد ماهر حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  237096 :قيدت فى  2016-07-14برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-13
 - 24طه محمد فتح الباب صابر خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  238631 :قيدت فى  2017-02-23برقم
ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 25تامر سعيد يوسف عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  238830 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 4273وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
 - 26هشام جابر حسين ابو العطا تاجر فرد سبق قيده برقم  70232 :قيدت فى  1986-06-25برقم ايداع
 4352وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-24
 - 27محسن توفيق رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  107209 :قيدت فى  1996-06-05برقم ايداع
 5273وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 28صبحى نجيب بخيت تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  110870 :قيدت فى  1997-01-04برقم
ايداع  108وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 29محمود مرزوق محمود داود تاجر فرد سبق قيده برقم  119851 :قيدت فى  1998-03-30برقم
ايداع  3759وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-29
 - 30ممدوح عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  154444 :قيدت فى 2003-07-26
برقم ايداع  7928وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-25
 - 31زينهم محمد صديق ابو الحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  174078 :قيدت فى  2006-02-01برقم
ايداع  1291وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-31
 - 32شعبان محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176278 :قيدت فى  2006-04-12برقم ايداع
 5669وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-11
 - 33حنان انور عبد الخالق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  178227 :قيدت فى  2006-06-07برقم
ايداع  9350وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 34احمد جمال راشد جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  185200 :قيدت فى  2007-01-30برقم ايداع
 1392وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 35بيومى للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  186393 :قيدت فى  2007-03-06برقم ايداع 3734
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 36احمد محمد شكرى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  202656 :قيدت فى  2010-05-12برقم ايداع
 8484وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-11
 - 37ناجى عبده لوندى اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  207692 :قيدت فى  2013-09-19برقم ايداع
 10075وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-18
 - 38ناجى عبده لوندى اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  207692 :قيدت فى  2010-11-28برقم ايداع
 20631وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-27
 - 39ياسر عبد الفتاح عباس عبد المنصف تاجر فرد سبق قيده برقم  208734 :قيدت فى 2011-01-06
برقم ايداع  449وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 40فاطمه احمد بكر مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  217246 :قيدت فى  2011-11-30برقم ايداع
 21063وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-29
 - 41محمد محمود محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  218782 :قيدت فى  2012-01-17برقم ايداع
 1219وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-01-16
 - 42احمد صابر عبده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  221720 :قيدت فى  2012-04-26برقم ايداع
 8189وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 43عادل ابراهيم عبد الحى الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  222120 :قيدت فى  2012-05-08برقم
ايداع  8525وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
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 - 44احمد حمادة عبد العظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  222861 :قيدت فى  2012-05-30برقم
ايداع  10567وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 45محمد يسن عبد السلم سراج تاجر فرد سبق قيده برقم  236086 :قيدت فى  2016-02-09برقم
ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-08
 - 46شعبان عبد المنعم عبد الفتاح رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  237011 :قيدت فى 2016-06-27
برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 47احمد بسيونى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  239205 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 7312وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 48احمد محمد مصطفى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  54300 :قيدت فى  1981-07-02برقم ايداع
 4376وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-01
 - 49سهير يوسف سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  68968 :قيدت فى  1986-02-18برقم ايداع 1459
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-17
 - 50شيرين محى الدين عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  82921 :قيدت فى  2013-10-08برقم
ايداع  10886وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-07
 - 51د سعيد عباس حملي حسن الباسطي تاجر فرد سبق قيده برقم  92859 :قيدت فى 1992-06-09
برقم ايداع  3803وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-08
 - 52ابراهيم عبد الباقى عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  100885 :قيدت فى  1995-01-02برقم ايداع
 39وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-01
 - 53صيدلية الدكتورة سحر تاجر فرد سبق قيده برقم  113101 :قيدت فى  1997-05-06برقم ايداع
 5060وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 54عبد الناصر ليثى على تاجر فرد سبق قيده برقم  121732 :قيدت فى  1998-07-09برقم ايداع
 8043وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-08
 - 55عامرنا فودز للصناعات الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  128607 :قيدت فى  1999-06-23برقم
ايداع  7484وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-22
 - 56مديحة حسن صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  146558 :قيدت فى  2002-04-15برقم ايداع
 4036وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 57احمد شوقى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  150895 :قيدت فى  2002-12-28برقم ايداع
 14167وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-27
 - 58حسام الدين احمد على توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  159333 :قيدت فى  2004-03-02برقم
ايداع  2949وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-01
 - 59حسام الدين احمد على توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  159333 :قيدت فى  2004-04-27برقم
ايداع  5006وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-26
 - 60حسام الدين احمد على توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  159333 :قيدت فى  2004-04-27برقم
ايداع  5007وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-04-26
 - 61طاهر سليم سليمان جاد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  160597 :قيدت فى  2004-06-27برقم
ايداع  7946وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-26
 - 62وليد احمد حسين البهى تاجر فرد سبق قيده برقم  181558 :قيدت فى  2006-09-17برقم ايداع
 15807وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-16
 - 63خالد نادر محمد السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم  184690 :قيدت فى  2007-01-10برقم ايداع
 251وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 64محمود حسن احمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  189022 :قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع
 10036وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 65على سيد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  189077 :قيدت فى  2007-06-26برقم ايداع
 10325وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
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 - 66وديع عيسى اسحاق تادروس تاجر فرد سبق قيده برقم  189124 :قيدت فى  2007-07-04برقم
ايداع  10647وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 67محمود زكريا محمود على مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  192720 :قيدت فى 2009-05-06
برقم ايداع  5136وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-05
 - 68محمد مجاهد شمس الدين العماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  200457 :قيدت فى 2010-02-24
برقم ايداع  3362وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-23
 - 69ياسر محمد عبد ا سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  211100 :قيدت فى  2011-04-27برقم ايداع
 6253وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 70كيرلس مجدى رمزى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  211847 :قيدت فى  2011-05-22برقم
ايداع  7938وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 71جرجس عبد ا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  213192 :قيدت فى  2011-06-30برقم ايداع
 11724وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-29
 - 72كمال متي شاكر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  213386 :قيدت فى  2011-07-06برقم ايداع
 12138وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 73عاشور سيد عبد الموجود عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  214122 :قيدت فى 2011-08-02
برقم ايداع  13824وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-01
 - 74محمد السعيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  217338 :قيدت فى  2011-12-04برقم ايداع
 21242وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 75وليد حسن محروس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  217835 :قيدت فى  2011-12-15برقم ايداع
 22198وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 76ياسر يحيى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  220138 :قيدت فى  2012-03-04برقم ايداع
 4419وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 77هشام جمال على محمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  222762 :قيدت فى  2012-05-28برقم
ايداع  10353وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 78محمد يونس عوض على تاجر فرد سبق قيده برقم  222774 :قيدت فى  2012-05-28برقم ايداع
 10373وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 79محمد عبد التواب فضل على تاجر فرد سبق قيده برقم  228683 :قيدت فى  2013-02-19برقم
ايداع  2185وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-18
 - 80مينا ارمنيوس يس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  238691 :قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع
 3326وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 81جمال محمد عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم  101569 :قيدت فى  1995-03-01برقم ايداع
 1873وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-28
 - 82جمال الدين عبدالعال للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  105835 :قيدت فى
 1996-02-14برقم ايداع  1505وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-02-13
 - 83زكريا السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  116471 :قيدت فى  1997-10-15برقم ايداع
 12633وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-14
 - 84حسام الدين حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  127811 :قيدت فى  1999-05-18برقم ايداع
 5705وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-17
 - 85ياسر عبدالحليم حداد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  135362 :قيدت فى  2000-06-13برقم
ايداع  7055وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-12
 - 86امير عباس حليم السويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  146285 :قيدت فى  2002-03-27برقم ايداع
 3328وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 87على عبد العال على عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  161169 :قيدت فى  2004-07-25برقم
ايداع  9288وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-24
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 - 88احمد سيد عبد الجواد عثمان النطرينى تاجر فرد سبق قيده برقم  169642 :قيدت فى
 2006-08-01برقم ايداع  10512وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-31
 - 89احمد سيد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  173294 :قيدت فى  2005-12-28برقم ايداع
 17666وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-27
 - 90محمد عبد العاطى ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  179608 :قيدت فى  2006-07-16برقم ايداع
 11985وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-15
 - 91وائل شوقى يوسف عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  185043 :قيدت فى  2007-01-25برقم
ايداع  1073وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-24
 - 92وائل شوقى يوسف عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  185043 :قيدت فى  2014-05-19برقم
ايداع  5599وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-18
 - 93ريمون ظريف امين موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  188966 :قيدت فى  2007-06-13برقم
ايداع  9727وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 94علء محمد احمد محمود عبد الشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  213015 :قيدت فى 2011-06-23
برقم ايداع  11305وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 95احمد سلمه عبد العاطى عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  215200 :قيدت فى 2011-09-18
برقم ايداع  16252وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 96احمد محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  215201 :قيدت فى  2011-09-18برقم ايداع
 16253وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 97حميدو احمد حسن على فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  215202 :قيدت فى  2011-09-18برقم
ايداع  16254وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 98ابراهيم مرسى كامل عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  216273 :قيدت فى  2011-10-23برقم
ايداع  18705وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-22
 - 99تامر فتحى محمود عطال تاجر فرد سبق قيده برقم  219438 :قيدت فى  2012-02-12برقم ايداع
 2898وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 100تامر فتحى محمود عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  219438 :قيدت فى  2012-05-21برقم
ايداع  10040وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 101طارق جمال على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  222405 :قيدت فى  2012-05-16برقم
ايداع  9751وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 102كمال احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  222916 :قيدت فى  2012-05-31برقم ايداع
 10691وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 103محمد سيد اسماعيل سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  223457 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 11815وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 104محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501 :قيدت فى  2012-06-24برقم
ايداع  11892وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 105محمود سيد رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223501 :قيدت فى  2016-10-30برقم
ايداع  14610وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-29
 - 106سعد محمد جمعه حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  231079 :قيدت فى  2014-01-15برقم ايداع
 395وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-14
 - 107فؤاد عمر عبد الدايم بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  238678 :قيدت فى  2017-02-27برقم
ايداع  3207وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 108ريهام محمد ابو القاسم عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  238729 :قيدت فى  2017-03-05برقم
ايداع  3520وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 109خليل عبد الحفيظ محمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  239002 :قيدت فى 2017-04-12
برقم ايداع  5888وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
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 - 110كرمال مكارى جوهر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  239484 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  9322وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 111مدحت عبد الصبور محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  239514 :قيدت فى 2017-06-22
برقم ايداع  9485وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 112احمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  94042 :قيدت فى  2009-04-16برقم ايداع
 4298وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-15
 - 113علء الدين محى الدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109289 :قيدت فى  2010-04-26برقم
ايداع  7222وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-25
 - 114علء الدين محيى الدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109289 :قيدت فى  1996-10-20برقم
ايداع  10848وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 115سعيد شوقى سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم  136795 :قيدت فى  2000-08-28برقم ايداع
 10195وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-27
 - 116هيام عنتر عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  159212 :قيدت فى  2004-04-20برقم ايداع
 4740وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-19
 - 117صيدلية د غادة تاجر فرد سبق قيده برقم  178106 :قيدت فى  2006-06-05برقم ايداع
 9099وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 118محمد عبد المقصود مهدى حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  179335 :قيدت فى 2006-07-06
برقم ايداع  11487وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 119محسن عبد العزيز قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  179864 :قيدت فى  2006-07-24برقم ايداع
 12526وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-07-23
 - 120صيدلية د الشحات محمد شوارب تاجر فرد سبق قيده برقم  185738 :قيدت فى 2007-02-15
برقم ايداع  2484وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 121اسامه السيد سنوسى طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  187464 :قيدت فى  2007-04-04برقم
ايداع  5838وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 122احمد طه محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  201712 :قيدت فى  2010-04-11برقم ايداع
 6676وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-10
 - 123ناهد عبد الحميد يوسف جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  205546 :قيدت فى  2010-08-26برقم
ايداع  15700وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-25
 - 124انهار سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  207799 :قيدت فى  2010-12-01برقم ايداع
 20833وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 125خالد محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  218674 :قيدت فى  2012-01-15برقم
ايداع  963وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 126على مجدى على عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  220365 :قيدت فى  2012-03-11برقم
ايداع  4918وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 127اضافه اللقب الرابع ليصبح عبد الرحمن عبد الفتاح عباس عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم :
 220688قيدت فى  2012-03-19برقم ايداع  5674وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-03-18
 - 128علء الدين عبد البر عبد العال عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  220936 :قيدت فى
 2012-03-27برقم ايداع  6258وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-26
 - 129فرج احمد فريد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  222314 :قيدت فى  2012-05-15برقم ايداع
 9529وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 130سعيد ادريس عبد القوى محمد عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم  222724 :قيدت فى
 2012-05-23برقم ايداع  10265وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-22
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 - 131احمد السيد حلمى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  222837 :قيدت فى  2012-05-29برقم ايداع
 10506وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 132احمد سلمه محمد عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  223345 :قيدت فى  2012-06-14برقم
ايداع  11750وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 133سيد عبد العظيم مصطفى عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  223589 :قيدت فى
 2012-06-26برقم ايداع  12059وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-25
 - 134سيد عبد العظيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  223589 :قيدت فى  2012-11-27برقم ايداع
 22027وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-26
 - 135عبد ا محمد محمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  223614 :قيدت فى  2012-06-27برقم
ايداع  12121وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 136شريف المهدى حافظ المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  227407 :قيدت فى  2012-11-11برقم
ايداع  20745وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-10
 - 137فاطمه حسن عمار حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  236995 :قيدت فى  2016-06-23برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 138محمد جمال محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  238294 :قيدت فى  2017-01-12برقم
ايداع  543وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 139رامى سمير حليم مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  238873 :قيدت فى  2017-03-23برقم ايداع
 4694وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 140ياسر عادل محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  238928 :قيدت فى  2017-04-04برقم ايداع
 5331وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 141كرلس فخرى جرجس عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  239276 :قيدت فى  2017-05-22برقم
ايداع  7846وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 142عبد الحميد مصطفى رمضان عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  239440 :قيدت فى
 2017-06-14برقم ايداع  6060وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-13
 - 143عطا ميخائيل عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  64557 :قيدت فى  1984-08-27برقم ايداع
 4916وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-26
 - 144طارق سيد عبدالمقصود طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  64596 :قيدت فى 1984-09-02
برقم ايداع  5014وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-01
 - 145محمد سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  72265 :قيدت فى  1986-12-07برقم ايداع 9289
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 146جمعه كامل محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72614 :قيدت فى  1987-01-06برقم ايداع
 179وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-05
 - 147صيدليه طارق تاجر فرد سبق قيده برقم  95654 :قيدت فى  1993-05-27برقم ايداع 3268
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-26
 - 148عادل زكى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109964 :قيدت فى  1996-11-19برقم ايداع
 12308وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 149غريب محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  135483 :قيدت فى  2000-06-20برقم ايداع
 7309وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-06-19
 - 150صالح عبد المنعم مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  147407 :قيدت فى  2002-06-04برقم
ايداع  5942وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 151نوادر امام ابراهيم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  165742 :قيدت فى  2005-02-27برقم
ايداع  2758وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-26
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 - 152رضوى عبد السلم درويش عدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  171227 :قيدت فى 2005-10-01
برقم ايداع  13533وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-30
 - 153ميلد عريان نصر عريان تاجر فرد سبق قيده برقم  175309 :قيدت فى  2006-03-12برقم
ايداع  3687وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-11
 - 154جمال عامر عطية محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  175658 :قيدت فى  2006-03-22برقم ايداع
 4377وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-21
 - 155مكتب رحلت امير زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  175663 :قيدت فى  2006-03-21برقم
ايداع  4386وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 156شريف مرزوق عوني عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  176516 :قيدت فى 2006-04-19
برقم ايداع  6201وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-18
 - 157محمد محى الدين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  179911 :قيدت فى  2006-07-26برقم ايداع
 12618وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-25
 - 158بشرى صبرى فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  180708 :قيدت فى  2006-08-20برقم ايداع
 14120وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-19
 - 159سعيد على عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  181958 :قيدت فى  2006-09-28برقم
ايداع  16513وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-27
 - 160محمود سيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  182589 :قيدت فى  2006-10-29برقم ايداع
 17687وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-28
 - 161محمد عيسى الروبى جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  183501 :قيدت فى  2006-11-27برقم
ايداع  19438وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 162جمال فوزى صالح محمد الخطيب للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  185685 :قيدت فى
 2007-02-14برقم ايداع  2388وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-13
 - 163اسماء محمد المير صبرى معتوق تاجر فرد سبق قيده برقم  187456 :قيدت فى 2007-04-04
برقم ايداع  5829وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 164مصطفى محمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  187463 :قيدت فى  2007-04-04برقم ايداع
 5837وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 165عنتر محمد عبد العظيم حولق تاجر فرد سبق قيده برقم  187951 :قيدت فى  2007-04-18برقم
ايداع  6829وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-04-17
 - 166شحاته محمد عبد الهادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  192867 :قيدت فى  2009-05-10برقم
ايداع  5443وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-09
 - 167شريف محمود حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  194707 :قيدت فى  2009-07-14برقم
ايداع  9664وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-13
 - 168مصطفى محى مصطفى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  199704 :قيدت فى 2010-01-28
برقم ايداع  1548وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-01-27
 - 169حجاج عبد اللطيف عبد الفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم  202979 :قيدت فى 2010-05-24
برقم ايداع  9285وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-23
 - 170رجب خليل السيد محمد عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  207769 :قيدت فى 2010-12-01
برقم ايداع  20777وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 171محمد محمود محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  211292 :قيدت فى  2011-05-05برقم ايداع
 6701وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 172قاسم محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  213472 :قيدت فى  2011-07-07برقم ايداع
 12318وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-06
 - 173ثروت جرجس عوض يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  214578 :قيدت فى  2011-08-21برقم
ايداع  14778وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-20
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 - 174محمد وحيد سيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  223655 :قيدت فى  2012-06-28برقم ايداع
 12225وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 175عماد فتحى محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  228083 :قيدت فى  2012-12-02برقم
ايداع  22254وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-01
 - 176صبرى فخرى سيدين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  239405 :قيدت فى  2017-06-08برقم
ايداع  8818وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 177سيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  130277 :قيدت فى  1999-09-15برقم ايداع
 10941وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-14
 - 178افلم شريف عرفة تاجر فرد سبق قيده برقم  140447 :قيدت فى  2001-04-04برقم ايداع
 3493وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-03
 - 179ايمان محمود متولى ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  145932 :قيدت فى  2002-03-09برقم
ايداع  2556وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 180سعيد سيد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  179349 :قيدت فى  2006-07-06برقم
ايداع  11502وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 181اشرف كمال غالى عبد المجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  181830 :قيدت فى  2006-09-24برقم
ايداع  16268وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-23
 - 182حسن محمد حسن سباق تاجر فرد سبق قيده برقم  182069 :قيدت فى  2006-10-03برقم ايداع
 16745وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
 - 183شريف محمد هلل ابو الدهب تاجر فرد سبق قيده برقم  185142 :قيدت فى  2007-01-29برقم
ايداع  1255وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 184عبد الرحمن شعراوى عبد الرحمن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187011 :قيدت فى
 2007-03-21برقم ايداع  4987وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-03-20
 - 185اصبح محمد رزق عبد الوهاب ابراهيم ابو زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  187140 :قيدت فى
 2007-03-25برقم ايداع  5229وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-24
 - 186سعاد عبد الجواد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  211849 :قيدت فى  2011-05-22برقم
ايداع  7944وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 187حسن سعيد متولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  214403 :قيدت فى  2011-08-14برقم ايداع
 14396وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
 - 188احمد عيسى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  214795 :قيدت فى  2011-09-14برقم ايداع
 15314وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-13
 - 189خالد عبد العال حجازى عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  214823 :قيدت فى 2011-09-05
برقم ايداع  15402وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-04
 - 190احمد ياسر محمود حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  220885 :قيدت فى 2012-03-26
برقم ايداع  6139وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 191عاصم حسن حسن رخا تاجر فرد سبق قيده برقم  221995 :قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع
 8768وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 192كميل فهمى عبكه فرح تاجر فرد سبق قيده برقم  222266 :قيدت فى  2012-05-14برقم ايداع
 9423وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 193عاطف عاشور خالد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  222753 :قيدت فى 2012-05-27
برقم ايداع  10331وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 194احمد كمال محمد احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  223343 :قيدت فى  2012-06-14برقم
ايداع  11720وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
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 - 195النحاس للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  224973 :قيدت فى  2012-08-28برقم ايداع
 15521وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-27
 - 196خالد السيد ابراهيم محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  227603 :قيدت فى  2012-11-18برقم
ايداع  21156وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-17
 - 197محمد رشاد محمود فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  229265 :قيدت فى  2013-05-14برقم ايداع
 5816وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-13
 - 198شيماء عزت حسن عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  238879 :قيدت فى  2017-03-26برقم
ايداع  4771وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 199عبدالحليم سعيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  59397 :قيدت فى  1982-11-13برقم ايداع
 9114وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2007-11-12
 - 200بهاء تحسين على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  111658 :قيدت فى  1997-02-23برقم ايداع
 1911وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 201حسام الدين حامد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  112990 :قيدت فى  1997-04-29برقم
ايداع  4801وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 202شلبى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  136126 :قيدت فى  2000-07-22برقم ايداع
 8724وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-21
 - 203سامى اسماعيل عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  145305 :قيدت فى 2002-01-26
برقم ايداع  1003وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
 - 204اصبحت مؤسسة المير لتجاره قطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  147382 :قيدت فى
 2002-06-03برقم ايداع  5870وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-02
 - 205عز الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  154734 :قيدت فى  2003-08-09برقم ايداع
 8503وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-08
 - 206عاطف ابو المعاطى جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  159764 :قيدت فى  2004-05-17برقم
ايداع  6023وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-16
 - 207عاطف ابو المعاطى جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  159764 :قيدت فى  2004-05-17برقم
ايداع  6024وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-16
 - 208شويكار محمد طلعت عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  172515 :قيدت فى  2005-11-30برقم
ايداع  16074وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-29
 - 209مستودع انابيب الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  174187 :قيدت فى  2006-02-06برقم ايداع
 1495وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-05
 - 210موفق فواز لتجارة الملبس الجاهزة والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  175258 :قيدت فى
 2006-03-09برقم ايداع  3591وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-08
 - 211كمال عبد العال على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  178840 :قيدت فى  2006-06-25برقم
ايداع  10638وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-24
 - 212شعبان محمد حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  179185 :قيدت فى  2006-07-03برقم
ايداع  11237وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 213سعيد على عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  181958 :قيدت فى  2012-06-13برقم
ايداع  11580وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 214عفيفى للنشاءات تاجر فرد سبق قيده برقم  186337 :قيدت فى  2007-03-05برقم ايداع
 3630وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 215ابراهيم دسوقى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188604 :قيدت فى  2007-05-08برقم
ايداع  7977وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
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 - 216مخبوزات مصطفى عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  188716 :قيدت فى  2007-05-13برقم
ايداع  8263وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 217محمود عبد المنصف محمود عنبر تاجر فرد سبق قيده برقم  201872 :قيدت فى 2010-04-15
برقم ايداع  6720وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 218رجب عبد الجيد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  209434 :قيدت فى  2011-02-10برقم
ايداع  2121وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-09
 - 219رمضان رسمى احمد جلب تاجر فرد سبق قيده برقم  216860 :قيدت فى  2011-11-16برقم
ايداع  20174وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 220وائل غايث بشرى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  220648 :قيدت فى  2012-03-18برقم
ايداع  5561وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 221السحيتى لتجارة الحديد تاجر فرد سبق قيده برقم  221040 :قيدت فى  2012-04-01برقم ايداع
 6493وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-31
 - 222احمد عبد العليم حسن خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  222876 :قيدت فى  2012-05-30برقم
ايداع  10592وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 223محمد بدوى امام بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  222923 :قيدت فى  2012-05-31برقم ايداع
 10706وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 224هشام محمد ابو العمران كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  226698 :قيدت فى
 2012-10-16برقم ايداع  19188وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-10-15
 - 225اشرف عبد الجواد محمود خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  229520 :قيدت فى 2013-06-13
برقم ايداع  7214وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-12
 - 226على حسين على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  232472 :قيدت فى  2017-01-10برقم ايداع
 552وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 227عبد العال محمد مزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  234201 :قيدت فى  2015-04-07برقم
ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-06
 - 228عابدين عاطف عابدين عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  234775 :قيدت فى 2015-07-06
برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-05
 - 229غاده عبد الحليم مصطفى ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم  235851 :قيدت فى  2016-01-06برقم
ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 230محمود سيد احمد عبد السميع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  236923 :قيدت فى 2016-06-12
برقم ايداع  8315وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-11
 - 231محمود سيد احمد عبد السميع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  236923 :قيدت فى 2016-06-26
برقم ايداع  8933وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-25
 - 232محمد سعيد عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  237138 :قيدت فى  2016-07-21برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-20
 - 233طارق انور شاكر عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  237798 :قيدت فى  2016-10-26برقم
ايداع  14411وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-25
 - 234هشام مصطفى محمد حسن البكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  238002 :قيدت فى 2016-11-27
برقم ايداع  16241وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 235رنيا اسعد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  239052 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 6542وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 236شربات امام محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  56211 :قيدت فى  1982-02-10برقم ايداع
 1597وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-09
 - 237رؤوف مكرم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  129562 :قيدت فى  1999-08-09برقم ايداع
 9499وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-08
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 87 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 238عيد السيد الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  173330 :قيدت فى  2005-12-31برقم ايداع
 17731وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-30
 - 239مرفت كرم اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  177982 :قيدت فى  2006-06-01برقم
ايداع  8862وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-31
 - 240احمد عباس احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  188081 :قيدت فى  2007-04-23برقم
ايداع  7107وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 241احمد حسين ابراهيم شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  215190 :قيدت فى  2011-09-18برقم
ايداع  16231وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 242احمد محمد عبد العزيز عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  215192 :قيدت فى 2011-09-18
برقم ايداع  16241وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 243عاطف محمود عبد المعطى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  216967 :قيدت فى
 2011-11-20برقم ايداع  20422وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-19
 - 244حماده حلمى دياب عساكر تاجر فرد سبق قيده برقم  220516 :قيدت فى  2012-03-14برقم
ايداع  5248وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 245عمرو جمال احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  221284 :قيدت فى  2012-04-09برقم ايداع
 7124وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 246مصطفى السيد عبد الحميد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  222113 :قيدت فى
 2012-05-08برقم ايداع  9042وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-05-07
 - 247صلح عطيه على عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  222477 :قيدت فى  2012-05-20برقم ايداع
 9892وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 248مفدى كرم اسعد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  223436 :قيدت فى  2012-06-22برقم ايداع
 11768وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 249اشرف فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  225046 :قيدت فى  2012-09-02برقم ايداع
 15687وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-01
 - 250وليد سيد معروف على غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  226909 :قيدت فى  2012-10-21برقم
ايداع  19606وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-20
 - 251رفعت جاد عبد الجابر تاجر فرد سبق قيده برقم  228103 :قيدت فى  2012-12-02برقم ايداع
 2233وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-01
 - 252عماد ملك بشوت اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  238759 :قيدت فى  2017-03-08برقم
ايداع  3735وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 253منير منصور شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  33446 :قيدت فى  1974-05-28برقم ايداع
 2796وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-27
 - 254حسين حلمى حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  145849 :قيدت فى  2002-03-04برقم
ايداع  2329وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 255حسين حلمى حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  145849 :قيدت فى  2008-05-28برقم
ايداع  6061وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-05-27
 - 256خالد انور شمس الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  154026 :قيدت فى  2003-07-01برقم
ايداع  6999وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-30
 - 257محمد السيد عيسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156843 :قيدت فى  2003-12-17برقم ايداع
 13295وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-16
 - 258لمياء محمد عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  182513 :قيدت فى  2006-10-19برقم ايداع
 17566وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
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 - 259ماهر احمد صاوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  185489 :قيدت فى  2007-02-07برقم ايداع
 1964وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 260رزق حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  185929 :قيدت فى  2007-02-21برقم ايداع 2849
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 261محمود نصر الدين امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193153 :قيدت فى  2009-05-20برقم
ايداع  6146وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-19
 - 262الشيخ محمد ابوسريع محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  196719 :قيدت فى 2009-10-11
برقم ايداع  14328وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-10
 - 263عزه على سليمان ريحان تاجر فرد سبق قيده برقم  202915 :قيدت فى  2010-05-20برقم ايداع
 9137وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-19
 - 264واحة عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  219180 :قيدت فى  2012-01-31برقم ايداع 2076
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 265كمال عبد المنعم عبد ا ابيض تاجر فرد سبق قيده برقم  220649 :قيدت فى  2012-03-18برقم
ايداع  5570وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 266صابر احمد محمد حميلى تاجر فرد سبق قيده برقم  221251 :قيدت فى  2012-04-08برقم ايداع
 7047وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 267عمر محمود خميس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  222627 :قيدت فى  2012-05-21برقم
ايداع  10034وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 268سامى ابو سريع محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  223258 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  11512وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 269ايهاب محمود كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  223505 :قيدت فى  2016-02-29برقم
ايداع  3115وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-27
 - 270ايهاب محمود كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  223505 :قيدت فى  2012-06-24برقم
ايداع  11906وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 271سامح احمد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  224032 :قيدت فى  2012-07-15برقم
ايداع  13315وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 272صلح محمد صادق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  226213 :قيدت فى 2012-10-03
برقم ايداع  18205وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-02
 - 273علء الدين عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  226740 :قيدت فى  2012-10-16برقم ايداع
 19190وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-15
 - 274محمد كامل زين العابدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  232396 :قيدت فى 2014-07-13
برقم ايداع  7697وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-12
 - 275محمد جلل عبد اللطيف السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  237152 :قيدت فى  2016-07-24برقم
ايداع  9894وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-23
 - 276سماح محمد عبد ا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  239055 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  6260وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 277امجد سيد موسى سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  239365 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع
 8538وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 278محمد سيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  239399 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 8715وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 279احمد علي بحيري تاجر فرد سبق قيده برقم  86265 :قيدت فى  1990-06-03برقم ايداع
 4087وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-02
 - 280ماهر سيد محمد زايد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  101595 :قيدت فى  1995-03-07برقم
ايداع  1935وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-06
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 - 281صالحه محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  117661 :قيدت فى  1997-12-07برقم ايداع
 15530وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-06
 - 282احمد رمضان على تاجر فرد سبق قيده برقم  135770 :قيدت فى  2000-07-03برقم ايداع
 7922وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-02
 - 283عماد الدين حسن محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  146017 :قيدت فى  2002-03-13برقم
ايداع  2734وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-03-12
 - 284عماد الدين حسن محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  146017 :قيدت فى  2002-03-13برقم
ايداع  2735وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 285محمد فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  147274 :قيدت فى  2002-05-28برقم ايداع
 5619وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 286عبد الرحمن عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  168125 :قيدت فى  2005-06-04برقم ايداع
 7543وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-03
 - 287صيدليه د مصطفى احمد الدردير تاجر فرد سبق قيده برقم  170607 :قيدت فى 2015-05-24
برقم ايداع  6783وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-23
 - 288صيدليه د مصطفى احمد الدردير تاجر فرد سبق قيده برقم  170607 :قيدت فى 2005-09-06
برقم ايداع  12352وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-05
 - 289صيدلية د مصطفى احمد الدرديري تاجر فرد سبق قيده برقم  170607 :قيدت فى 2012-08-13
برقم ايداع  14975وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-12
 - 290سيد رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  171549 :قيدت فى  2005-10-16برقم ايداع
 14160وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-15
 - 291وليد احمد محمود عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  178010 :قيدت فى  2006-06-01برقم
ايداع  8920وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-31
 - 292ياسر محمد مرسى السواح تاجر فرد سبق قيده برقم  182141 :قيدت فى  2006-10-08برقم
ايداع  16879وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-07
 - 293عبد العاطى رشاد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  184280 :قيدت فى 2006-12-20
برقم ايداع  20966وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 294مصطفى السيد على على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  186929 :قيدت فى 2007-03-19
برقم ايداع  4808وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 295مروه كمال مهدى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  187569 :قيدت فى  2007-04-08برقم
ايداع  6064وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 296وائل جمال عبد المجيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  187994 :قيدت فى  2007-04-19برقم
ايداع  6906وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 297حاتم احمد صادق فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  194214 :قيدت فى  2006-06-24برقم ايداع
 8588وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-23
 - 298حسنه محمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  204595 :قيدت فى  2011-06-12برقم ايداع
 9815وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-11
 - 299صابر غايت ا عبد الجواد غايت ا تاجر فرد سبق قيده برقم  211891 :قيدت فى
 2011-05-23برقم ايداع  8038وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2021-05-22
 - 300فهمى محمد فهمى سند الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  213985 :قيدت فى 2011-07-27
برقم ايداع  13472وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-26
 - 301شريف مختار السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  217634 :قيدت فى  2011-12-11برقم
ايداع  21768وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-10
 - 302محمد احمد سعد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  217773 :قيدت فى  2011-12-14برقم ايداع
 22059وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
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 - 303يسرى فؤاد اسحق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  223027 :قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  10974وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 304تامر محمد حسن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  223447 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 11795وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 305جونى رزق ابراهيم رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  232620 :قيدت فى  2014-08-24برقم
ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-23
 - 306رامى مدحت فاروق الدردير تاجر فرد سبق قيده برقم  238329 :قيدت فى  2017-01-15برقم
ايداع  714وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 307محمود كرم سعيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  239562 :قيدت فى  2017-07-10برقم
ايداع  9975وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 308مصطفى على عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107999 :قيدت فى  1996-07-30برقم
ايداع  7488وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-29
 - 309طه عبد المعطى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  110909 :قيدت فى  1997-01-06برقم ايداع
 197وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-05
 - 310صلح الدين عبد المنعم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  113540 :قيدت فى  1997-05-28برقم
ايداع  6032وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 311حسين موسى حسين ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  142934 :قيدت فى  2001-08-22برقم
ايداع  9161وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 312صبرى عبد الحميد عبد المحسن عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  146577 :قيدت فى
 2002-04-16برقم ايداع  4081وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-15
 - 313عصام ابو الحمد على على تاجر فرد سبق قيده برقم  165975 :قيدت فى  2005-03-07برقم
ايداع  3259وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-06
 - 314رانيا مصطفى شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  174191 :قيدت فى  2006-02-06برقم ايداع
 1503وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-05
 - 315متى بشرى ميخائيل صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  178721 :قيدت فى  2006-06-21برقم
ايداع  10102وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-20
 - 316محمد محمود سيد احمد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  184304 :قيدت فى  2006-12-21برقم
ايداع  21015وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 317حسن فتحى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  185951 :قيدت فى  2007-02-21برقم ايداع
 2899وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 318محمد حسين محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  195217 :قيدت فى  2009-08-03برقم
ايداع  10818وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-02
 - 319ايمان عبد المعطى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  199405 :قيدت فى  2010-01-17برقم
ايداع  876وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-16
 - 320مبروك محمد مبروك حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  203251 :قيدت فى  2010-06-01برقم
ايداع  9864وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-31
 - 321ساميه محمد بكرى ابو سيف درهان تاجر فرد سبق قيده برقم  203312 :قيدت فى 2010-06-02
برقم ايداع  9982وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-01
 - 322ملك رفعت ناجح جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  214642 :قيدت فى  2011-08-23برقم ايداع
 14974وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 323محمد صديق عبد الرؤوف صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  223297 :قيدت فى 2012-06-13
برقم ايداع  11617وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 324ثروت عوض احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  223537 :قيدت فى  2012-06-24برقم
ايداع  11976وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
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 - 325عبد الرحمن ايهاب الدين كمال تاجر فرد سبق قيده برقم  224007 :قيدت فى  2012-07-15برقم
ايداع  13247وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 326محمد فهمى على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  224042 :قيدت فى  2012-07-16برقم ايداع
 13340وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 327هند طلل حافظ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  239224 :قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع
 7477وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 328مكتب نبيل سالم للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم :
 251018قيدت فى  2005-01-18برقم ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2025-01-17
 - 329السيد محمد عبد ربه بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  101900 :قيدت فى  1995-04-04برقم ايداع
 2995وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-04-03
 - 330المغربي ماركت تاجر فرد سبق قيده برقم  157481 :قيدت فى  2004-01-20برقم ايداع 861
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-19
 - 331ايمن فرج سيد عبد الشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  170142 :قيدت فى  2005-08-21برقم
ايداع  11524وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-20
 - 332عصام حمدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  173295 :قيدت فى  2005-12-28برقم ايداع
 17667وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-27
 - 333احمد عبد السلم ابراهيم عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  185607 :قيدت فى 2007-02-12
برقم ايداع  2213وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 334محروس عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  186512 :قيدت فى  2007-03-08برقم
ايداع  3997وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 335ماجده عبده حبيب نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  186904 :قيدت فى  2007-03-19برقم ايداع
 4766وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 336عصام ابراهيم احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  188886 :قيدت فى  2007-05-30برقم
ايداع  9200وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 337رامى احمد مدحت على فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  197056 :قيدت فى  2009-10-21برقم
ايداع  15077وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-10-20
 - 338علء الدين حامد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199314 :قيدت فى  2010-01-13برقم
ايداع  728وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-12
 - 339اميرة عادل السيد احمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  203010 :قيدت فى  2010-05-25برقم
ايداع  9355وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-24
 - 340وحيد عبد الفضيل كمال نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم  207071 :قيدت فى  2010-10-31برقم
ايداع  19130وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-30
 - 341نبوية سعيد فرج حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  222072 :قيدت فى  2012-05-08برقم ايداع
 8943وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 342احمد حامد نصيب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  223006 :قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  10917وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 343محمد خلف فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  223570 :قيدت فى  2012-06-26برقم ايداع
 12017وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
 - 344سوزكى بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  239258 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 7681وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 345هانى عزيز تقاوى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  239489 :قيدت فى  2017-06-20برقم
ايداع  9357وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 346عطيه احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74113 :قيدت فى  1987-05-21برقم ايداع
 3909وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
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 - 347أشرف السيد محمد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  138815 :قيدت فى  2000-12-20برقم ايداع
 14641وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 348حميدة عبد المؤمن عبد المقصود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  145248 :قيدت فى
 2002-01-22برقم ايداع  876وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-21
 - 349جمال محمد محمدى خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  160303 :قيدت فى  2004-06-13برقم
ايداع  7297وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-06-12
 - 350احمد تامر محمد عز الدين بدراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  178667 :قيدت فى 2006-06-20
برقم ايداع  1308وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-06-19
 - 351عادل حلمى نص عليم تاجر فرد سبق قيده برقم  180789 :قيدت فى  2006-08-22برقم ايداع
 14273وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 352جمال الدين محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  183102 :قيدت فى  2006-11-14برقم ايداع
 18638وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 353جمال سعد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  184428 :قيدت فى  2006-12-25برقم ايداع
 21237وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 354احمد سعيد عبد العزيز صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  187612 :قيدت فى  2007-04-10برقم
ايداع  6160وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 355محمد سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  188449 :قيدت فى  2007-05-03برقم
ايداع  7688وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 356احمد محمود عبد العال حداد تاجر فرد سبق قيده برقم  189176 :قيدت فى  2007-07-16برقم
ايداع  11083وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 357على احمد عبد الحليم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  210578 :قيدت فى 2011-04-06
برقم ايداع  4994وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-04-05
 - 358ايمن رزق ا راغب رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  212115 :قيدت فى  2011-05-29برقم
ايداع  8576وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-28
 - 359محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  214094 :قيدت فى  2011-08-01برقم ايداع
 13761وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-31
 - 360امال عبد المحسن عبد الحليم عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  218927 :قيدت فى
 2012-01-22برقم ايداع  1537وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-21
 - 361توفيق محمد عبد العظيم محمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  219453 :قيدت فى 2012-02-13
برقم ايداع  2926وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 362عمر على على ابراهيم خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  222110 :قيدت فى  2012-05-08برقم
ايداع  9036وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 363على حسن على صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  223441 :قيدت فى  2012-06-20برقم ايداع
 11777وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 364نشوى محمد احمد قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  230423 :قيدت فى  2013-09-29برقم ايداع
 10517وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-28
 - 365احمد عبده حسن عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  237335 :قيدت فى  2016-08-17برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-16
 - 366تامر محمد احمد على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  237730 :قيدت فى  2016-10-19برقم
ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 367عبد المولى محمد على عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  238243 :قيدت فى 2017-01-03
برقم ايداع  141وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
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 - 368يسري حنا بخيت سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  75162 :قيدت فى  1987-08-20برقم ايداع
 6100وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-19
 - 369ميرفت احمد حسن موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  92943 :قيدت فى  1992-06-29برقم ايداع
 4111وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 370محمد محمود عبد الرحمن الضبع تاجر فرد سبق قيده برقم  110445 :قيدت فى 2014-03-24
برقم ايداع  3362وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-23
 - 371الضبع للمقاولت واعمال الديكور تاجر فرد سبق قيده برقم  110445 :قيدت فى 1996-12-14
برقم ايداع  13460وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 372شعبان ابراهيم عوض شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  114257 :قيدت فى  1997-06-29برقم
ايداع  7634وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 373ضاحى للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  114305 :قيدت فى  1997-07-02برقم ايداع
 7748وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 374عبدالعظيم محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  114305 :قيدت فى  1997-07-02برقم ايداع
 7748وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 375احمد فهمى عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  144928 :قيدت فى  2002-01-05برقم ايداع
 136وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 376فوزى انور عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  145867 :قيدت فى  2002-03-05برقم ايداع
 2390وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 377محمد شريف العرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  146452 :قيدت فى  2002-04-08برقم ايداع
 3750وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 378وليد سعيد محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  146805 :قيدت فى  2002-04-30برقم ايداع
 4599وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 379وليد سعيد محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  146805 :قيدت فى  2006-05-03برقم ايداع
 6343وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-05-02
 - 380وليد سعيد محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  146805 :قيدت فى  2007-08-09برقم ايداع
 11978وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-08-08
 - 381محمد روبي خميس عشماوي تاجر فرد سبق قيده برقم  179730 :قيدت فى  2006-07-18برقم
ايداع  12262وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-07-17
 - 382احمد محمد اسماعيل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  183116 :قيدت فى  2006-11-15برقم
ايداع  18674وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 383صبحى حسن عبد العزيز خضير تاجر فرد سبق قيده برقم  185631 :قيدت فى 2007-02-13
برقم ايداع  2271وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 384جزاره الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  187903 :قيدت فى  2007-04-18برقم ايداع 6738
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 385سنوسي للتجارة والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  188088 :قيدت فى  2007-04-23برقم
ايداع  7129وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 386محمد صبرى عبد القادر عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  188686 :قيدت فى
 2007-05-09برقم ايداع  8136وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-08
 - 387احمد محمد احمد الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم  190307 :قيدت فى  2009-04-19برقم ايداع
 4383وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-04-18
 - 388اشرف سمير كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  192316 :قيدت فى  2009-03-19برقم
ايداع  3125وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-03-18
 - 389محمد عثمان خلف ا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  193624 :قيدت فى  2009-06-07برقم
ايداع  7200وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-06
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 - 390وليد محمد احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  197924 :قيدت فى  2009-11-18برقم ايداع
 17096وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-17
 - 391محمد فرج محمود متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  205746 :قيدت فى  2010-09-05برقم ايداع
 16124وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-09-04
 - 392محمد صلح محمود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  214542 :قيدت فى  2011-08-18برقم ايداع
 14704وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-17
 - 393محمود سليمان كيلنى محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  214642 :قيدت فى 2011-10-26
برقم ايداع  19056وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-10-25
 - 394مصطفى سليم مصطفى عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  217638 :قيدت فى 2011-12-11
برقم ايداع  21778وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-10
 - 395حسام الدين احمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  221089 :قيدت فى  2012-04-02برقم
ايداع  6651وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 396الهام عبده محمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  221749 :قيدت فى  2012-04-26برقم
ايداع  8249وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 397مصطفى سمير عاشور عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  222015 :قيدت فى 2012-05-07
برقم ايداع  8808وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 398هانى محمد خليل فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  222434 :قيدت فى  2012-05-17برقم ايداع
 9812وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 399وحيد عيد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  225551 :قيدت فى  2012-09-16برقم ايداع
 16749وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-15
 - 400معتز محمود النادى احمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  229329 :قيدت فى 2013-05-22
برقم ايداع  6328وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-21
 - 401مجدى احمد ابو اليزيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  234632 :قيدت فى 2015-06-10
برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-09
 - 402ابراهيم محمد رجب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  236042 :قيدت فى  2016-02-02برقم
ايداع  1568وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-01
 - 403محمد نادى حسن شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  237254 :قيدت فى  2016-08-04برقم ايداع
 10543وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-03
 - 404ياسر عصام احمد السيد نور تاجر فرد سبق قيده برقم  237283 :قيدت فى  2016-08-09برقم
ايداع  10747وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-08
 - 405سمير عبد المجيد عطيه عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  237864 :قيدت فى 2016-11-03
برقم ايداع  14906وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 406شريف فوزي عباس شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  251029 :قيدت فى  2015-06-16برقم
ايداع  1556716وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-15
 - 407نبيل نوار غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  41704 :قيدت فى  1977-03-20برقم ايداع
 2363وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-03-19
 - 408محمد النور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67884 :قيدت فى  1985-11-07برقم ايداع
 6588وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-06
 - 409مدحت رمسيس عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  80980 :قيدت فى  1988-12-03برقم ايداع
 8700وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-02
 - 410ابو سريع محمود صديق بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  137551 :قيدت فى  2016-04-11برقم
ايداع  5293وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-10
 - 411ابو سريع محمود صديق بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  137551 :قيدت فى  2000-10-07برقم
ايداع  11898وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-06
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 - 412سوزان سعد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  138248 :قيدت فى  2000-11-13برقم
ايداع  13399وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-12
 - 413سلمة مرسى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  145858 :قيدت فى  2002-03-04برقم ايداع
 2354وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 414سلمة مرسى صقر سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  145858 :قيدت فى  2012-09-09برقم
ايداع  16207وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-08
 - 415السيد توفيق جمعة احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  145975 :قيدت فى  2002-03-11برقم ايداع
 2648وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 416محمد عبد المنعم عبد الحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  174807 :قيدت فى
 2006-02-26برقم ايداع  2716وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-02-25
 - 417اسامه احمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  178783 :قيدت فى  2006-06-22برقم ايداع
 10531وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-21
 - 418عبد المنعم محمد خير ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  185282 :قيدت فى 2007-02-01
برقم ايداع  1541وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 419محمد فايق امين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  186534 :قيدت فى  2007-03-11برقم ايداع
 4048وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 420نور نبيل حسين محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  189856 :قيدت فى  2007-12-04برقم
ايداع  16116وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-03
 - 421محمد حسين سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193574 :قيدت فى  2009-06-03برقم ايداع
 7082وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-02
 - 422جمال محمد زكى ابو طالب سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم  199850 :قيدت فى 2010-02-02
برقم ايداع  1882وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-01
 - 423محمد شعراوى محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  206046 :قيدت فى  2010-06-23برقم
ايداع  16930وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-22
 - 424بشرى عبد المقصود عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  212139 :قيدت فى 2011-05-30
برقم ايداع  8641وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-29
 - 425ابراهيم محمد ابو سريع حسين الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  216912 :قيدت فى
 2011-11-17برقم ايداع  20295وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-16
 - 426احمد حموده محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  218027 :قيدت فى  2011-12-25برقم
ايداع  22671وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 427عبد العاطى حسن شرقاوى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  220948 :قيدت فى 2012-03-27
برقم ايداع  6276وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 428دينا ممدوح محمد كمال احمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  221046 :قيدت فى
 2012-04-01برقم ايداع  6516وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-31
 - 429محمد سيد حلمى عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  221188 :قيدت فى  2012-04-05برقم
ايداع  6881وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 430معرض ياسر لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  222960 :قيدت فى  2012-05-31برقم
ايداع  10774وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 431احمد محمد امين محمد حتاته تاجر فرد سبق قيده برقم  223617 :قيدت فى  2012-06-27برقم
ايداع  12129وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 432ياسر ماهر ابراهيم على الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  223621 :قيدت فى 2012-06-27
برقم ايداع  12137وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
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 - 433غاده محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  234575 :قيدت فى  2015-05-31برقم ايداع
 7084وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-30
 - 434تحية على حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  239330 :قيدت فى  2017-05-29برقم
ايداع  8263وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 435محمد ابراهيم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  55262 :قيدت فى  1981-11-07برقم ايداع
 9631وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 436ايمن مصطفى محمد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  91360 :قيدت فى  1991-12-04برقم
ايداع  9133وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 437اسامه حسن داكر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  148251 :قيدت فى  2002-07-20برقم ايداع
 7957وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-19
 - 438عائشه عدلى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  158084 :قيدت فى  2004-03-01برقم
ايداع  2170وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-29
 - 439رفعت ابراهيم السيد كراويه تاجر فرد سبق قيده برقم  179785 :قيدت فى  2006-07-20برقم
ايداع  12372وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-19
 - 440شاهين للمشغولت النحاسيه وطلء المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  179965 :قيدت فى
 2006-07-27برقم ايداع  12719وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-26
 - 441رمضان شمروخ فرغلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  184476 :قيدت فى  2006-12-26برقم
ايداع  21335وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-25
 - 442هانى محمد عيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  186878 :قيدت فى  2007-03-19برقم ايداع
 4723وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 443كرم نافع صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  187127 :قيدت فى  2007-03-25برقم ايداع
 5206وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 444محمود امين عبد الفتاح باز تاجر فرد سبق قيده برقم  188523 :قيدت فى  2007-05-06برقم
ايداع  7833وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-05-05
 - 445امير صالح بدير صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  189357 :قيدت فى  2007-08-19برقم ايداع
 12377وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-18
 - 446سليمان سعيد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  199640 :قيدت فى  2010-01-26برقم ايداع
 1429وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-25
 - 447ربيع جمال نادى عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  202536 :قيدت فى  2010-05-09برقم
ايداع  8208وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-08
 - 448ربيع جمال نادي عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  202536 :قيدت فى  2015-06-23برقم
ايداع  8216وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-22
 - 449صابر فؤاد محمد عزازه تاجر فرد سبق قيده برقم  214611 :قيدت فى  2011-08-22برقم ايداع
 14901وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 450محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  216347 :قيدت فى 2011-10-24
برقم ايداع  18867وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-23
 - 451محمد عبد المحسن حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  218079 :قيدت فى  2011-12-26برقم
ايداع  22794وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-25
 - 452سامى حسن فهيم حسين غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  221067 :قيدت فى  2012-04-02برقم
ايداع  6589وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 453حماده حسنين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  221684 :قيدت فى  2012-04-24برقم ايداع
 8098وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-04-23
 - 454اصبح هاني حنفي محمود بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  222173 :قيدت فى 2012-05-10
برقم ايداع  9175وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
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 - 455اشرف جمال حفنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  222499 :قيدت فى  2012-07-05برقم
ايداع  12667وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 456محمود ابراهيم مهلهل عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  222830 :قيدت فى 2012-05-29
برقم ايداع  10477وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 457هدايت محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  223207 :قيدت فى  2012-06-11برقم ايداع
 11411وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 458شرين مجدى محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  223267 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  11531وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 459عاطف مجاهد مرسى عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  223936 :قيدت فى 2012-07-11
برقم ايداع  13110وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 460احمد ابراهيم حنفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  224461 :قيدت فى  2012-08-06برقم
ايداع  14448وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-05
 - 461عصام على سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  224914 :قيدت فى  2012-08-28برقم ايداع
 15343وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-27
 - 462سيد محمد احمد محمد الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  225714 :قيدت فى  2012-09-20برقم
ايداع  17146وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-19
 - 463احمد صابر احمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  226804 :قيدت فى  2012-10-17برقم ايداع
 19394وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-16
 - 464هناء احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  237558 :قيدت فى  2016-09-26برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 465محمود ابوزيد سالم جميل تاجر فرد سبق قيده برقم  42429 :قيدت فى  1977-07-21برقم ايداع
 4562وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-20
 - 466صبرى رجائى محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  110289 :قيدت فى  1996-12-05برقم
ايداع  13100وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 467محمود محمد محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  147880 :قيدت فى  2002-06-29برقم
ايداع  7048وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 468مارجو رمزى ميرهم سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم  147881 :قيدت فى  2002-06-29برقم
ايداع  7050وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-28
 - 469اشرف عبد الرحمن عبد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  176774 :قيدت فى  2006-05-02برقم
ايداع  6211وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-01
 - 470رمضان سعيد محمود عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  179222 :قيدت فى 2006-07-04
برقم ايداع  11322وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 471شعبان محمد محمد عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  184808 :قيدت فى  2007-01-16برقم
ايداع  506وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 472محمود عبد الله محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  185938 :قيدت فى  2007-02-21برقم
ايداع  2868وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 473محمد ابراهيم الصغير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  186564 :قيدت فى  2007-03-11برقم
ايداع  4097وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 474مؤسسة شاهين لتجارة الدوات الصحية تاجر فرد سبق قيده برقم  186997 :قيدت فى
 2007-03-20برقم ايداع  4964وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-19
 - 475برج العرب تاجر فرد سبق قيده برقم  188735 :قيدت فى  2007-05-15برقم ايداع 8386
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 476هانى عربى صلح تونى تاجر فرد سبق قيده برقم  198402 :قيدت فى  2009-12-13برقم ايداع
 18175وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-12
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 - 477ربيع محمد قناوى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  209251 :قيدت فى  2011-01-26برقم
ايداع  1731وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-01-25
 - 478انس الحسينى احمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  210241 :قيدت فى  2011-03-22برقم
ايداع  4112وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-21
 - 479محمد عويس عبد الكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  212985 :قيدت فى  2011-06-23برقم
ايداع  11234وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 480اشرف محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  217819 :قيدت فى  2011-12-15برقم ايداع
 22163وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 481سيد يونس عبد المام حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  217995 :قيدت فى  2011-12-22برقم
ايداع  22589وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 482محمد صبحى يوسف سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  220777 :قيدت فى  2012-03-21برقم
ايداع  5893وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 483عبد المسيح لطفى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  222259 :قيدت فى  2012-05-14برقم ايداع
 9406وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 484كريم صلح احمد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  224003 :قيدت فى  2012-07-15برقم ايداع
 13243وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 485حسام محمود ابراهيم الهو تاجر فرد سبق قيده برقم  235213 :قيدت فى  2015-09-21برقم
ايداع  11777وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-20
 - 486تميم سعيد عباس طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  239072 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
 6374وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 487عصام الدين سلمه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  251038 :قيدت فى  2007-10-04برقم
ايداع  1517318وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-10-03
 - 488سيد عبد الحميد محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  46835 :قيدت فى  1979-02-25برقم
ايداع  1088وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2014-02-24
 - 489سيد عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46835 :قيدت فى  1983-04-17برقم ايداع
 2590وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-16
 - 490محمد ذكى عبدالحميد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  52715 :قيدت فى  1981-12-02برقم
ايداع  786وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-01
 - 491عبد الباسط محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  96376 :قيدت فى  2005-12-06برقم ايداع
 16305وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-12-05
 - 492مكتبه طارق تاجر فرد سبق قيده برقم  105766 :قيدت فى  1996-02-08برقم ايداع 1314
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-07
 - 493وائل فؤاد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  124906 :قيدت فى  1998-12-10برقم ايداع
 12409وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-12-09
 - 494فاطمه على حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  128834 :قيدت فى  1999-07-05برقم ايداع
 7981وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-04
 - 495ليلى احمد عبد الحليم على صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  139448 :قيدت فى 2001-02-03
برقم ايداع  1141وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-02
 - 496عادل السيد احمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  142991 :قيدت فى  2001-08-26برقم ايداع
 9288وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-25
 - 497مجاهد شحاتة امين تاجر فرد سبق قيده برقم  146825 :قيدت فى  2002-05-04برقم ايداع
 4638وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 498محمد محمود علي محمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  174621 :قيدت فى 2006-02-20
برقم ايداع  2356وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-19

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

Page 99 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 499احمد حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  177726 :قيدت فى  2006-05-25برقم ايداع
 8392وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-05-24
 - 500عبد الرازق عبد الرحمن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  189180 :قيدت فى 2007-07-16
برقم ايداع  11099وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 501اسلم محمد عبد الرسول جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  211316 :قيدت فى  2011-05-05برقم
ايداع  6755وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 502عبد ا محمد فهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  213563 :قيدت فى  2011-07-11برقم
ايداع  12525وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-10
 - 503اسامه عبد العظيم قرنى تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  214882 :قيدت فى  2011-09-07برقم
ايداع  15531وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 504محمد رمضان شحات عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  218551 :قيدت فى 2012-01-10
برقم ايداع  682وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 505محمد رمضان شحات عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  218551 :قيدت فى 2012-05-07
برقم ايداع  8864وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 506عبد المنعم عبد المجيد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  219959 :قيدت فى 2012-02-28
برقم ايداع  4058وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 507معتز محمد منير منير ابو الفتوح تاجر فرد سبق قيده برقم  220043 :قيدت فى 2012-02-29
برقم ايداع  4240وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 508الغول للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  222760 :قيدت فى  2012-05-27برقم
ايداع  10344وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 509جلل حسن مبروك كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  223439 :قيدت فى  2012-06-20برقم
ايداع  11771وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 510حمادة شكرى محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  223626 :قيدت فى  2012-06-27برقم
ايداع  22174وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 511محمود ياسين تهامى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  234192 :قيدت فى  2015-04-05برقم
ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-04
 - 512عمار صلح امين امين تاجر فرد سبق قيده برقم  234859 :قيدت فى  2015-07-22برقم ايداع
 9101وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-21
 - 513وفاء عزمى جاد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  236835 :قيدت فى  2016-05-30برقم ايداع
 7700وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-29
 - 514محمد سامى منصور عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  250979 :قيدت فى 2016-11-09
برقم ايداع  1846895وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-08
 - 515كاميليا دسوقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29973 :قيدت فى  1973-06-06برقم ايداع
 2636وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-05
 - 516كاميليا دسوقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29973 :قيدت فى  1974-08-11برقم ايداع
 4197وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-10
 - 517عبد القوى خليفه سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100998 :قيدت فى  1995-01-10برقم
ايداع  380وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-09
 - 518محمد كمال الدين الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  133224 :قيدت فى  2000-02-22برقم
ايداع  2196وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-21
 - 519ناصر السيد السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  146015 :قيدت فى  2002-03-13برقم ايداع
 2730وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 520صلح حامد محمد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  147735 :قيدت فى  2002-06-23برقم
ايداع  6730وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-22
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 - 521حسين عبد التواب حسن حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  148100 :قيدت فى  2002-07-10برقم
ايداع  7598وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 522حسين عبد التواب حسن حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  148100 :قيدت فى  2003-10-31برقم
ايداع  1000004وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-30
 - 523سيد مدبولى عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  170801 :قيدت فى  2005-09-14برقم ايداع
 12736وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-13
 - 524سيد مدبولى عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  170801 :قيدت فى  2012-09-19برقم ايداع
 17084وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-18
 - 525مبروك موسى محمد فازوره تاجر فرد سبق قيده برقم  182093 :قيدت فى  2006-10-03برقم
ايداع  16781وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
 - 526عصام عبد المنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197997 :قيدت فى  2009-11-22برقم
ايداع  17263وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-11-21
 - 527ريمون راشد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  199705 :قيدت فى  2010-01-28برقم ايداع
 1549وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-27
 - 528محمود محمد عبد العال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  200749 :قيدت فى 2010-03-07
برقم ايداع  4204وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-06
 - 529على السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  206557 :قيدت فى  2010-10-13برقم ايداع
 17954وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 530احمد محمد محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  209294 :قيدت فى  2011-01-27برقم ايداع
 1816وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-26
 - 531احمد على شهرمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  219673 :قيدت فى  2012-02-20برقم ايداع
 3448وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 532ايمن عبد العظيم محمود احمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  222190 :قيدت فى 2012-05-10
برقم ايداع  9217وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 533ايمن سعيد عبد الجواد الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  222541 :قيدت فى  2012-07-08برقم
ايداع  12710وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-07
 - 534رامى بشرى اسحق حكيم مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  222754 :قيدت فى 2012-05-27
برقم ايداع  10334وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 535احمد سعد تهامى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  223105 :قيدت فى  2012-06-06برقم
ايداع  11157وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 536محمد السيد محمد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  227931 :قيدت فى  2012-11-26برقم ايداع
 21917وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-25
 - 537اشرف جابر تاوضروس قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  230451 :قيدت فى  2017-05-22برقم
ايداع  7970وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 538روماني باسليوس بطرس جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  231054 :قيدت فى  2014-01-12برقم
ايداع  300وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-11
 - 539ايمن مصطفى توفيق نايل تاجر فرد سبق قيده برقم  235737 :قيدت فى  2015-12-15برقم
ايداع  15692وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-14
 - 540رضا محمد سعيد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  238287 :قيدت فى  2017-01-09برقم
ايداع  461وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-08
 - 541عبدالحكم احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  120861 :قيدت فى  1998-05-26برقم ايداع
 6076وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-25
 - 542ايهاب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  122128 :قيدت فى  1998-08-01برقم
ايداع  8963وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-31
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 - 543سعاد بخيت حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  147319 :قيدت فى  2002-06-01برقم ايداع
 5732وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 544احمد محمود عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  147444 :قيدت فى  2002-06-08برقم ايداع
 6056وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 545مرفت احمد حمزه سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161847 :قيدت فى  2004-08-23برقم ايداع
 10679وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-22
 - 546امام احمد امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  165024 :قيدت فى  2005-01-29برقم ايداع
 1131وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-28
 - 547صيدليه الدكتور \ حسام تاجر فرد سبق قيده برقم  168366 :قيدت فى  2005-06-13برقم ايداع
 8031وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-12
 - 548جرجس لمعى شفيق موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  169740 :قيدت فى  2005-08-06برقم
ايداع  10719وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-05
 - 549محمد محمد جمعه عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  171077 :قيدت فى  2005-09-25برقم
ايداع  13252وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-24
 - 550محمد محمد محمد احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  182902 :قيدت فى  2006-11-08برقم
ايداع  18228وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 551عبد الهادى محمد السيد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  185226 :قيدت فى 2007-01-31
برقم ايداع  1441وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 552عربى انور عبد المجيد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  188589 :قيدت فى  2007-05-07برقم
ايداع  7947وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 553محمد صالح ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188823 :قيدت فى  2007-05-24برقم
ايداع  8868وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 554رضا ياسين السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  189247 :قيدت فى  2007-07-30برقم
ايداع  11597وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-29
 - 555طه محمد عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193201 :قيدت فى  2009-05-21برقم
ايداع  6249وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-20
 - 556حشمت محمد عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  200605 :قيدت فى 2010-03-01
برقم ايداع  3684وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-28
 - 557احمد عبد العظيم محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  200738 :قيدت فى  2010-03-07برقم
ايداع  3996وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-06
 - 558صيدلية الدكتور مجدى حداد تاجر فرد سبق قيده برقم  204828 :قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع  13581وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-26
 - 559ايمان حمدى جابر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  205146 :قيدت فى  2010-08-08برقم
ايداع  14244وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-07
 - 560عمر عبد الحميد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  212345 :قيدت فى  2011-06-05برقم
ايداع  9152وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 561احمد محمود احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  216486 :قيدت فى  2011-10-30برقم ايداع
 19206وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-29
 - 562حسام زيان دكرورى حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  217700 :قيدت فى  2011-12-12برقم
ايداع  21899وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-11
 - 563عبده يسن عبد الرحمن عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  223623 :قيدت فى 2012-06-27
برقم ايداع  12139وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 564صفيه احمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  224325 :قيدت فى  2012-07-30برقم
ايداع  14128وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-29
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 - 565فاطمه سيد محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  235827 :قيدت فى  2016-01-04برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-03
 - 566اشرف محمد كمال الدين عبد الحليم قورة تاجر فرد سبق قيده برقم  235948 :قيدت فى
 2016-01-16برقم ايداع  636وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-15
 - 567مسعد رشدى جاد الرب بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  239130 :قيدت فى  2017-05-07برقم
ايداع  6870وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
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تجديد شركات
 - 1اصبح حنان عبده محمود حفنى وشركائها شركة سبق قيدها برقم  91046 :قيدت فى 1991-10-30
برقم ايداع  8214وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/10/2026
12:00:00ص
 - 2الشركه الحديثه لتجاره الحديد والمعادن شركة سبق قيدها برقم  91046 :قيدت فى  2012-06-14برقم
ايداع  11662وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/06/2027
12:00:00ص
 - 3شركة الخلود للصرافة شركة سبق قيدها برقم  91610 :قيدت فى  1992-01-04برقم ايداع 100
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2027ص
 - 4شركة الخلود للصرافة شركة سبق قيدها برقم  91610 :قيدت فى  2010-02-17برقم ايداع 2834
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/02/2020ص
 - 5سمير توفيق عبد الرحمن ابراهيم الحلو وعبد المنعم محمود سالم للتجارة شركة سبق قيدها برقم :
 112760قيدت فى  1997-04-12برقم ايداع  4261وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/04/2027ص
 - 6اصبح اولد ابو حمده لخدمه الديزل شركة سبق قيدها برقم  113672 :قيدت فى  1997-06-02برقم
ايداع  6322وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/06/2027
12:00:00ص
 - 7فام سعد فام وشريكه صيدليه فادى الحديثه شركة سبق قيدها برقم  119602 :قيدت فى 1998-03-18
برقم ايداع  3223وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/03/2018
12:00:00ص
 - 8سوسن عبد العاطى حسنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  143622 :قيدت فى  2001-10-01برقم
ايداع  10696وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/09/2026
12:00:00ص
 - 9ممدوح محمد عبده رضوان و شركاه شركة سبق قيدها برقم  210405 :قيدت فى  2011-03-29برقم
ايداع  451وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/03/2026
ص
 - 10عماد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  219358 :قيدت فى  2012-02-08برقم ايداع 2727
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/02/2027ص
 - 11خالد محمد السيد سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  229700 :قيدت فى  2013-07-24برقم
ايداع  8340وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/07/2023
12:00:00ص
 - 12السروجى تريد للستيراد وتجارة اللومنيوم والتوريدات El Sroge TRAde &Supplies Coشركة
سبق قيدها برقم  231592 :قيدت فى  2014-03-27برقم ايداع  3580وفى تاريخ  2022-06-01تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2024ص
 - 13ابو بكر الصديق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  239392 :قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع
 8702وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 14بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  15683 :قيدت فى  1982-06-17برقم ايداع  5790وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/06/2027ص
 - 15بنك القاهره شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  15683 :قيدت فى  1999-07-18برقم
ايداع  1000002وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/07/2024
12:00:00ص
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 - 16بنك القاهره شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم  15683 :قيدت فى  2013-05-28برقم
ايداع  1420229وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/05/2023
12:00:00ص
 - 17يس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  91949 :قيدت فى  1992-02-15برقم ايداع  1178وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2027ص
 - 18يسرى يس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  126619 :قيدت فى  1999-03-16برقم ايداع
 73028وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2024ص
 - 19سيد عبد المعطى محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  147948 :قيدت فى  2002-07-02برقم
ايداع  7198وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/07/2027
12:00:00ص
 - 20شركه على شوقى ابراهيم سلمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  160543 :قيدت فى
 2004-06-23برقم ايداع  7873وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/06/2024ص
 - 21صلح حسن محمد عويس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  100240 :قيدت فى  1994-11-09برقم
ايداع  78660وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/11/2019
12:00:00ص
 - 22سامى ابو السعود حافظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم  108424 :قيدت فى  1996-08-29برقم
ايداع  8660وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/08/2026
12:00:00ص
 - 23احمد الوسطاني محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  110588 :قيدت فى  1996-12-21برقم
ايداع  713817وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/12/2026
12:00:00ص
 - 24اصبح صفوت هشام محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  183877 :قيدت فى  2006-12-07برقم
ايداع  20114وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2026
12:00:00ص
 - 25دلتا مصر الجديده للدواجن شركة انس عبد الخبير محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم 188938 :
قيدت فى  2007-06-07برقم ايداع  9525وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 06/06/2027ص
 - 26محمد ابر اهيم احمد صفى الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  201814 :قيدت فى 2013-03-21
برقم ايداع  13592وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/03/2023
12:00:00ص
 - 27محمد احمد حبيب ا وحسين احمد خطيبى شركة سبق قيدها برقم  223506 :قيدت فى
 2012-06-24برقم ايداع  11907وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/06/2027ص
 - 28الطيار الدولية شركة سبق قيدها برقم  230031 :قيدت فى  2013-09-09برقم ايداع  9577وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/09/2023ص
 - 29اصبح  /احمد محمود سمير عبدالباقي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  239171 :قيدت فى
 2017-05-10برقم ايداع  7131وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/05/2027ص
 - 30شركة فارما ليف  ( pharma lifeمحمود سمير عبد الباقى و شريكته) شركة سبق قيدها برقم :
 239172قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع  7132وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 31فضل احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  89185 :قيدت فى  1991-04-06برقم ايداع
 2072وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2026ص
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 - 32احمد حسن سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  122671 :قيدت فى  1998-08-26برقم ايداع
 710145وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/08/2023
ص
 - 33مصطفى عبد العزيز و شريكه شركة سبق قيدها برقم  194327 :قيدت فى  2009-06-29برقم
ايداع  8784وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/06/2024
12:00:00ص
 - 34على حسانين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  214557 :قيدت فى  2011-08-18برقم ايداع
 14739وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/08/2026ص
 - 35اصبح  /محمد سالم محمد سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  222402 :قيدت فى
 2012-05-16برقم ايداع  9741وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/05/2027ص
 - 36شركة مصطفى محمود رجب دراز وشريكة للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  238911 :قيدت
فى  2017-04-02برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/04/2027ص
 - 37تحيه سليمان ابراهيم وشركاها شركة سبق قيدها برقم  38047 :قيدت فى  1975-11-09برقم ايداع
 4576وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/11/2025ص
 - 38محمد فاروق وبربش شريكه شركة سبق قيدها برقم  85837 :قيدت فى  1990-04-08برقم ايداع
 2947وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/04/2025ص
 - 39صلح عبد الرحمن احمد سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  89782 :قيدت فى 1991-06-15
برقم ايداع  4425وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/06/2026
12:00:00ص
 - 40الشركة العربيه للتجاره وتوزيع المواد البتروليه محمد سعد الحفنى وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 91331قيدت فى  1991-12-01برقم ايداع  9066وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/11/2026ص
 - 41وجيه انور ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  99436 :قيدت فى  1994-08-14برقم ايداع
 5878وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/08/2024ص
 - 42سمير ابو جازية وشريكه شركة سبق قيدها برقم  102295 :قيدت فى  2010-07-22برقم ايداع
 13379وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/07/2025ص
 - 43احمد محمد عبدالمنعم عبدالحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  109518 :قيدت فى 1996-10-29
برقم ايداع  11320وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/10/2026
12:00:00ص
 - 44شركه المصطفى للهندسه والمقاولت تامر عبدالقادر عبدالحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 113515قيدت فى  1997-05-26برقم ايداع  5950وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/05/2027ص
 - 45شركة باور ووتر لصيانة وتصليح الموتورات يسرى عبد المقصود وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 114215قيدت فى  1997-06-26برقم ايداع  7525وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 46عبد الحليم محمود عبد الحليم ومحمد سعد سعداوي شركة سبق قيدها برقم  146941 :قيدت فى
 2002-05-11برقم ايداع  4861وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/05/2027ص
 - 47الشركة الشرقية للزجاج والبللور شركة سبق قيدها برقم  186603 :قيدت فى  2007-03-12برقم
ايداع  4182وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/03/2027
12:00:00ص
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 - 48اصبحت  /عمرو انيس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  188394 :قيدت فى  2007-05-02برقم
ايداع  7673وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/05/2027
12:00:00ص
 - 49مدحت جاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  192515 :قيدت فى  2009-04-27برقم ايداع 4616
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/04/2024ص
 - 50ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  214232 :قيدت فى  2011-08-08برقم
ايداع  14055وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/08/2026
12:00:00ص
 - 51اشرف مراد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  221884 :قيدت فى  2012-05-02برقم ايداع
 8507وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 52احمد عادل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  222201 :قيدت فى  2012-05-10برقم ايداع 9240
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 53اعتدال عبد الحميد ابراهيم محمد و شريكها شركة سبق قيدها برقم  227425 :قيدت فى
 2012-11-12برقم ايداع  20790وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/11/2022ص
 - 54اشرف عبد الرحيم عباس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  237808 :قيدت فى  2016-10-26برقم
ايداع  14464وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/10/2026
12:00:00ص
 - 55احمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  239311 :قيدت فى  2017-05-24برقم ايداع 8075
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/05/2027ص
 - 56شركة المهندس محمد فرج وشريكه شركة سبق قيدها برقم  64327 :قيدت فى  1984-07-25برقم
ايداع  4295وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/07/2024
12:00:00ص
 - 57محمد فرج وشركاة شركة سبق قيدها برقم  64327 :قيدت فى  1984-07-25برقم ايداع 4295
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/07/2024ص
 - 58شركة يسرى وشركاه للموبيليا شركة سبق قيدها برقم  77477 :قيدت فى  1987-12-29برقم ايداع
 10505وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2017ص
 - 59اصبح الشركة الشرقية للهندسه والتجارة (شاركو )مهندسه نادية رزق ا كامل وشريكها شركة سبق قيدها
برقم  96786 :قيدت فى  1993-10-20برقم ايداع  6592وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/10/2023ص
 - 60ابراهيم مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  120761 :قيدت فى  1998-05-21برقم ايداع
 75841وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2023ص
 - 61احمد محمد احمد عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  136989 :قيدت فى 2000-09-09
برقم ايداع  10629وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/09/2025
12:00:00ص
 - 62رمضان احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  147943 :قيدت فى  2002-07-02برقم ايداع
 7190وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 63محسن عبده صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  177124 :قيدت فى  2006-05-10برقم ايداع
 6945وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2026ص
 - 64عبد الرحمن حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  190017 :قيدت فى  2008-01-08برقم ايداع
 235وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/01/2023ص
 - 65هانى حسين سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  198327 :قيدت فى  2009-12-09برقم ايداع
 18021وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/12/2024ص
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 - 66هانى جابر محمد حميدو وشركاه شركة سبق قيدها برقم  221439 :قيدت فى  2012-04-15برقم
ايداع  7537وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/04/2027
12:00:00ص
 - 67ابو بكر عمر جوهر وعبد الرحمن عمر جوهر وشركائهم شركة سبق قيدها برقم  233392 :قيدت فى
 2014-12-09برقم ايداع  13723وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/12/2024ص
 - 68على اسماعيل نجيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53996 :قيدت فى  1981-06-04برقم ايداع
 3755وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2026ص
 - 69عمرو مصطفى علوانى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  111954 :قيدت فى  1997-03-08برقم
ايداع  2565وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2027
12:00:00ص
 - 70شركة الحمد للنقل والتوريدات (حميده علم وشركائها شركة سبق قيدها برقم  142911 :قيدت فى
 2001-08-21برقم ايداع  9113وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/08/2026ص
 - 71جمال محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  146797 :قيدت فى  2002-04-30برقم ايداع
 4584وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 72شركه النيل للخدمات الطبيه معمل النيل د محمد وحيد وهبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم 147146 :
قيدت فى  2002-05-21برقم ايداع  5347وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 20/05/2027ص
 - 73عطيه للزراعه والصناعه والتعبئة والتجاره شركة سبق قيدها برقم  147164 :قيدت فى
 2002-05-22برقم ايداع  5386وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/05/2027ص
 - 74عبد العاطي منسي عبد السميع عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  158170 :قيدت فى
 2004-03-06برقم ايداع  2359وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2024ص
 - 75رويال هاوس للستيراد  -محمد مصطفى محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  177419 :قيدت فى
 2006-05-18برقم ايداع  7810وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/05/2026ص
 - 76على يحيى على درويش وشريكته شركة سبق قيدها برقم  200773 :قيدت فى  2010-03-07برقم
ايداع  3088وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/03/2025
12:00:00ص
 - 77السيد عبد الحليم سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  215343 :قيدت فى  2011-09-22برقم
ايداع  16570وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/09/2026
12:00:00ص
 - 78اصبح مدحت محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74085 :قيدت فى  1987-05-18برقم ايداع
 3848وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/05/2027ص
 - 79محمد عقبي محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  87754 :قيدت فى  1990-11-18برقم ايداع
 8137وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/11/2025ص
 - 80نايل بروف للمقاولت احمد شاكر عبد الكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  109204 :قيدت فى
 1996-10-15برقم ايداع  10644وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/10/2026ص
 - 81محمود عبد النظير عبد الودود وشريكه عبد السميع عبد السميع شركة سبق قيدها برقم 112225 :
قيدت فى  1997-03-19برقم ايداع  3554وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 18/03/2027ص
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 - 82اشرف محمد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  112511 :قيدت فى  1997-04-01برقم ايداع
 3741وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/03/2027ص
 - 83فاطمه وافى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  113387 :قيدت فى  1997-05-21برقم ايداع
 5672وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2027ص
 - 84على محمد محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  141298 :قيدت فى  2001-05-26برقم
ايداع  5539وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/05/2026
12:00:00ص
 - 85عبلة مسمح محروس وشركائها شركة سبق قيدها برقم  142335 :قيدت فى  2001-07-21برقم
ايداع  7835وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/07/2026
12:00:00ص
 - 86سيف محمود ابو شوشة وشريكه شركة سبق قيدها برقم  148034 :قيدت فى  2002-07-07برقم
ايداع  7411وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/07/2027
12:00:00ص
 - 87مراد رشدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  178071 :قيدت فى  2006-06-05برقم ايداع
 9040وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2026ص
 - 88اصبح/عماد محمود عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  181157 :قيدت فى 2006-09-03
برقم ايداع  14944وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/09/2026
12:00:00ص
 - 89محمد محمود ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  183341 :قيدت فى  2006-11-22برقم ايداع
 19137وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/11/2026ص
 - 90اصبح هدى محمد موسى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  215608 :قيدت فى  2011-09-29برقم
ايداع  17234وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/09/2026
12:00:00ص
 - 91احمد محمد فوزى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  221414 :قيدت فى  2012-04-12برقم ايداع
 7491وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/04/2027ص
 - 92اصبح /هاني يسري لمعي عازر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  81677 :قيدت فى 1989-02-06
برقم ايداع  1050وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/02/2024
12:00:00ص
 - 93رفعت عبد المسيح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  100529 :قيدت فى  1994-12-05برقم ايداع
 9541وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/12/2024ص
 - 94زكريا مصطفى محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  145739 :قيدت فى  2002-02-19برقم
ايداع  2077وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/02/2027
12:00:00ص
 - 95محمد عبد اللطيف ابو الفرح وشركاة شركة سبق قيدها برقم  145742 :قيدت فى 2002-02-19
برقم ايداع  2083وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/02/2027
12:00:00ص
 - 96عبد المنعم الوليد ناصر الشافعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  146599 :قيدت فى 2002-04-17
برقم ايداع  4139وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/04/2027
12:00:00ص
 - 97نجوى عادل وشركائها شركة سبق قيدها برقم  199165 :قيدت فى  2010-01-10برقم ايداع
 451وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/01/2020ص
 - 98قاسم قدرى قاسم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  203774 :قيدت فى  2010-06-17برقم ايداع
 11041وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/06/2025ص
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 - 99وودى هوم للثاث (هانى نبيه وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  212341 :قيدت فى 2011-06-05
برقم ايداع  9139وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/06/2026
12:00:00ص
 - 100عبير نبيل وشركاها شركة سبق قيدها برقم  220751 :قيدت فى  2012-03-21برقم ايداع
 5828وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/03/2027ص
 - 101محمد فتحى على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  234909 :قيدت فى  2015-08-02برقم ايداع
 9496وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/08/2025ص
 - 102احمد على مخلوف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  238314 :قيدت فى  2017-01-18برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/01/2027ص
 - 103محمد فؤاد فؤاد الصادق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  238632 :قيدت فى  2017-02-23برقم
ايداع  2889وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/02/2027
12:00:00ص
 - 104اصبح ايه كمال شفيق محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  238772 :قيدت فى 2017-03-09
برقم ايداع  3867وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/03/2027
12:00:00ص
 - 105محسن امين و شركاة شركة سبق قيدها برقم  92337 :قيدت فى  1992-03-30برقم ايداع
 2545وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/03/2027ص
 - 106شركه بورسعيد للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  92337 :قيدت فى  1998-10-19برقم ايداع
 12686وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/10/2018ص
 - 107شركه بورسعيد للمقاولت محسن امين حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  92337 :قيدت فى
 1998-10-19برقم ايداع  12686وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/10/2018ص
 - 108رافت وعلء ندهى شركة سبق قيدها برقم  98296 :قيدت فى  1994-03-28برقم ايداع 2197
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2024ص
 - 109شركه الشرق الوسط للضاءة الحديثة (ش0م0م) شركة سبق قيدها برقم  99533 :قيدت فى
 1994-08-25برقم ايداع  6205وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/08/2024ص
 - 110مؤسسة ابو النمرس للثاثات المعدنية والخشبية ( اسامة ومجدى جورج) شركة سبق قيدها برقم :
 110047قيدت فى  1996-11-23برقم ايداع  12487وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/11/2026ص
 - 111المهند للتسويق العقارى ش م م خاضعة للقانون  159لسنة  81ولئحتة التنفيذية شركة سبق قيدها برقم :
 113980قيدت فى  1997-06-16برقم ايداع  7019وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/06/2027ص
 - 112عصام الملح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  144294 :قيدت فى  2001-11-12برقم ايداع
 12329وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/11/2026ص
 - 113ذابروديوسرز the producersشركة سبق قيدها برقم  147646 :قيدت فى  2002-06-17برقم
ايداع  6515وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/06/2027
12:00:00ص
 - 114تيمبو ( )tempoممدوح فوزى للتجاره وشركاه شركة سبق قيدها برقم  158322 :قيدت فى
 2004-03-13برقم ايداع  2700وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/03/2024ص
 - 115اشرف سعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  169441 :قيدت فى  2005-07-25برقم ايداع
 10126وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/07/2020ص
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 - 116احمد شاكر عويس حسين مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  180626 :قيدت فى 2006-08-16
برقم ايداع  13981وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/08/2026
12:00:00ص
 - 117رانيا علوانى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  184588 :قيدت فى  2007-01-03برقم ايداع
 14وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2027ص
 - 118مطعم وكوفى شوب نيوبيلل السياحى سعيد ادريس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  188356 :قيدت
فى  2007-04-30برقم ايداع  7602وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/04/2027ص
 - 119شركة محمود احمد على وشريكة شركة سبق قيدها برقم  189171 :قيدت فى  2007-07-15برقم
ايداع  11041وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/07/2027
12:00:00ص
 - 120الشركة المصرية السعودية للتجارة والستثمار العقارى والتصدير (اسامه شرف الدين وشريكه) شركة
سبق قيدها برقم  234519 :قيدت فى  2015-05-21برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2025ص
 - 121محمد عزت جوهر وشركاه (اليمان للمنشات التعليمية شركة سبق قيدها برقم  236171 :قيدت فى
 2016-02-17برقم ايداع  2520وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/02/2026ص
 - 122خالد السيد عبدالحميد السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  236715 :قيدت فى 2016-05-11
برقم ايداع  6803وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/05/2026
12:00:00ص
 - 123حاتم عبد المنعم زغلول التهامى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  238196 :قيدت فى
 2016-12-26برقم ايداع  17940وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/12/2026ص
 - 124فتحى عبد العزيز القشطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  72211 :قيدت فى  1986-12-02برقم
ايداع  9134وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/12/2026
12:00:00ص
 - 125عبد السلم مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  73047 :قيدت فى  1987-02-15برقم ايداع
 1304وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2027ص
 - 126شركة الخلص للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  73047 :قيدت فى 1999-12-26
برقم ايداع  15124وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/12/2019
12:00:00ص
 - 127مصطفى معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  73047 :قيدت فى  1999-12-26برقم ايداع
 15124وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/12/2019ص
 - 128شركه مصر الجيزه للتجاره والتشيد مهندس وائل محمد سمير شاهين وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 112807قيدت فى  1997-04-14برقم ايداع  4374وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/04/2027ص
 - 129شركه ابو الليل للدوات الصحيه والتجارة شركة سبق قيدها برقم  135204 :قيدت فى
 2000-06-05برقم ايداع  6662وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2025ص
 - 130عبد المجيد حجازى و شركاة شركة سبق قيدها برقم  137945 :قيدت فى  2000-10-29برقم
ايداع  12758وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/10/2025
12:00:00ص
 - 131شركة الدوينى مصر للتكييف والتبريد شركة سبق قيدها برقم  144963 :قيدت فى 2002-01-07
برقم ايداع  248وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/01/2027
12:00:00ص
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 - 132اكرم سيد عبد اللطيف وشركاه المتحدة للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  145604 :قيدت فى
 2002-02-11برقم ايداع  1713وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/02/2027ص
 - 133محمد عبد اللطيف ابو الفرح وشركاة شركة سبق قيدها برقم  145742 :قيدت فى 2007-12-24
برقم ايداع  16685وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/12/2022
12:00:00ص
 - 134شركة الكاتب شركة سبق قيدها برقم  148167 :قيدت فى  2002-07-15برقم ايداع  7766وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2027ص
 - 135محمود سيد محمود سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  204436 :قيدت فى  2010-07-12برقم
ايداع  12587وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/07/2025
12:00:00ص
 - 136مصطفى سعد عبده نصار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  206368 :قيدت فى 2010-10-07
برقم ايداع  17501وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/10/2025
12:00:00ص
 - 137الشركه المصريه للتجاره ( اسماعيل محمد حسن حماده وشركاه) شركة سبق قيدها برقم 233728 :
قيدت فى  2015-01-22برقم ايداع  862وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 21/01/2025ص
 - 138محسن مصطفى سعودى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  127498 :قيدت فى  1999-05-05برقم
ايداع  4992وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/05/2024
12:00:00ص
 - 139سيد عبد الجيد رزق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  188043 :قيدت فى  2007-04-22برقم
ايداع  7041وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/04/2027
12:00:00ص
 - 140هبه محمد السيد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  191398 :قيدت فى  2008-08-31برقم ايداع
 9775وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/08/2023ص
 - 141سعيد السيد خلف ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  213432 :قيدت فى  2011-07-06برقم
ايداع  12247وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/07/2026
12:00:00ص
 - 142داليا مصطفى عبد الفتاح و شريكها شركة سبق قيدها برقم  214553 :قيدت فى 2011-08-18
برقم ايداع  14726وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/08/2026
12:00:00ص
 - 143محمد صفوت بالى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  221281 :قيدت فى  2012-04-09برقم ايداع
 7135وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/04/2027ص
 - 144نصر جيوشى حسن سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  228459 :قيدت فى  2013-01-21برقم
ايداع  791وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/01/2023
ص
 - 145صباح ابراهيم عيد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  232615 :قيدت فى  2014-08-24برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/08/2024ص
 - 146محمود محمد محمد على قاسم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  236401 :قيدت فى 2016-03-24
برقم ايداع  4317وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/03/2026
12:00:00ص
 - 147صبحى ربيع محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  237411 :قيدت فى  2016-08-25برقم
ايداع  11691وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/08/2026
12:00:00ص
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 - 148شركة محمد خالد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74282 :قيدت فى  1987-06-10برقم
ايداع  4275وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/06/2027
12:00:00ص
 - 149محمد ابراهيم مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  74775 :قيدت فى  1987-07-18برقم ايداع
 5291وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2027ص
 - 150الشركة الذهبيه للمقاولت و التجارة و التنمية الزراعية دهبيه ش  0م  0م شركة سبق قيدها برقم :
 92268قيدت فى  1992-03-19برقم ايداع  2047وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2027ص
 - 151نبيل عبد العزيز و اولده شركة سبق قيدها برقم  208249 :قيدت فى  2010-12-20برقم ايداع
 21916وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/12/2025ص
 - 152عيد محمد الصادق قرنى وشريكه خضر توفيق فوده حسانين شركة سبق قيدها برقم  211044 :قيدت
فى  2011-04-27برقم ايداع  6147وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/04/2026ص
 - 153خالد محمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  231114 :قيدت فى  2014-01-20برقم ايداع
 596وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/01/2024ص
 - 154عمرو محمد محمد العيسوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  231499 :قيدت فى 2014-03-17
برقم ايداع  2979وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/03/2024
12:00:00ص
 - 155مصطفى معوض زهران وشركاه شركة سبق قيدها برقم  233627 :قيدت فى  2015-01-08برقم
ايداع  300وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/01/2025
ص
 - 156نزهه صبرى محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  237726 :قيدت فى  2016-10-18برقم
ايداع  13896وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/10/2026
12:00:00ص
 - 157شركه الشربينى و شريكاه شركة سبق قيدها برقم  73170 :قيدت فى  1987-02-25برقم ايداع
 1666وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/02/2027ص
 - 158شركة الوئام للتجارة و التوزيع سوزوكى سنترسها عسكر وشركاها شركة سبق قيدها برقم 102628 :
قيدت فى  1995-06-06برقم ايداع  5160وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 05/06/2020ص
 - 159نوال سالم وشركائها شركة سبق قيدها برقم  102628 :قيدت فى  1995-06-06برقم ايداع
 5160وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2025ص
 - 160حمدى على عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  107394 :قيدت فى  2002-01-12برقم ايداع
 446وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2012ص
 - 161كيما ميديكال  2000شركة سبق قيدها برقم  107394 :قيدت فى  2002-01-12برقم ايداع 446
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2012ص
 - 162اصبح /ورثة المرحوم نصر علوي محمود محمد شركة سبق قيدها برقم  108357 :قيدت فى
 1996-08-25برقم ايداع  8488وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/08/2026ص
 - 163هاله المحمدى عطيه وشريكها شركة سبق قيدها برقم  113918 :قيدت فى  1997-06-12برقم
ايداع  6868وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 164مخبوزات و حلويات الكريم حسن يوسف فهمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  132660 :قيدت فى
 2000-01-26برقم ايداع  907وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/01/2020ص
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 - 165خالد احمد موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  147332 :قيدت فى  2002-06-01برقم ايداع
 5755وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 166الجمعيه التعاونيه النتاجيه للصناعات الهندسيه والحرفيه بالحوامديه شركة سبق قيدها برقم :
 147365قيدت فى  2002-06-02برقم ايداع  5832وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2027ص
 - 167ورشة اولد فتحى لخراطه المعادن شركة سبق قيدها برقم  156852 :قيدت فى 2003-12-20
برقم ايداع  13312وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/12/2023
12:00:00ص
 - 168سحر سمير صالح وشريكها شركة سبق قيدها برقم  214765 :قيدت فى  2011-08-29برقم ايداع
 15249وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/08/2026ص
 - 169داليا مصطفى احمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  221135 :قيدت فى  2012-04-04برقم
ايداع  6773وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/04/2027
12:00:00ص
 - 170امير صلح حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  223410 :قيدت فى  2012-06-19برقم ايداع
 11766وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 171محمد يسري عبدالحافظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  223840 :قيدت فى  2012-07-04برقم
ايداع  12644وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/07/2027
12:00:00ص
 - 172طه محمود ادم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  237262 :قيدت فى  2016-08-07برقم ايداع
 10602وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/08/2026ص
 - 173مكرم يوسف صادق و شريكه شركة سبق قيدها برقم  237978 :قيدت فى  2016-11-27برقم
ايداع  16052وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/11/2026
12:00:00ص
 - 174اصبح طه جمعه محمد على وشريكته شركة سبق قيدها برقم  239056 :قيدت فى 2017-04-23
برقم ايداع  6269وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/04/2027
12:00:00ص
 - 175اصبح  /اسامه يوسف حسن عكاشه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56722 :قيدت فى
 1982-03-25برقم ايداع  2957وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/03/2027ص
 - 176معرض اولد عليوه شركة سبق قيدها برقم  81635 :قيدت فى  1989-02-02برقم ايداع 930
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2024ص
 - 177معرض اولد عليوة شركة سبق قيدها برقم  81635 :قيدت فى  2007-07-11برقم ايداع
 10928وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/07/2027ص
 - 178خالد حسن محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  91412 :قيدت فى  1991-12-10برقم
ايداع  9311وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/12/2026
12:00:00ص
 - 179ناديه محمد سيد زيدان شركة سبق قيدها برقم  91572 :قيدت فى  1991-12-29برقم ايداع
 9840وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2026ص
 - 180شركه راضي الدوليه شركة سبق قيدها برقم  92900 :قيدت فى  1992-06-23برقم ايداع
 3974وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2027ص
 - 181شركه منال وامانى شركة سبق قيدها برقم  95594 :قيدت فى  1993-05-22برقم ايداع 3138
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2023ص
 - 182احمد محمود محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  114493 :قيدت فى  1997-07-12برقم ايداع
 8168وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/07/2022ص
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 - 183اصبح اولد جمال مهران خطاب شركة سبق قيدها برقم  135117 :قيدت فى  2000-06-03برقم
ايداع  6484وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/06/2025
12:00:00ص
 - 184ايمن فكرى النواوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  147814 :قيدت فى  2002-06-25برقم
ايداع  6920وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/06/2027
12:00:00ص
 - 185محمد السيد داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  149564 :قيدت فى  2002-10-05برقم ايداع
 10953وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/10/2022ص
 - 186الجهاد للتصدير شركة سبق قيدها برقم  149564 :قيدت فى  2016-10-03برقم ايداع 13147
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2026ص
 - 187محمد السيد داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  149564 :قيدت فى  2016-10-03برقم ايداع
 13147وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2026ص
 - 188شركة الرساله لنشاء واداره المؤسسات التعليميه شركة سبق قيدها برقم  167231 :قيدت فى
 2005-04-26برقم ايداع  5717وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/04/2025ص
 - 189سيجما لتداول الوراق المالية وامساك السجلت ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  188995 :قيدت فى
 2007-06-14برقم ايداع  9826وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/06/2027ص
 - 190محمود فتحى حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  222192 :قيدت فى  2012-05-10برقم
ايداع  9224وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2027
12:00:00ص
 - 191ماهر ونجد جرجس بطرس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  223437 :قيدت فى 2012-06-20
برقم ايداع  11769وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/06/2027
12:00:00ص
 - 192اصبح  /ايمان ايمن شعبان وشريكها شركة سبق قيدها برقم  224179 :قيدت فى 2012-07-19
برقم ايداع  13727وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 193اصبح محمد شحاته عبدالمطلب السمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  235075 :قيدت فى
 2015-08-31برقم ايداع  0وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/08/2025ص
 - 194مجدى كشك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  235348 :قيدت فى  2015-10-25برقم ايداع 0
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/10/2025ص
 - 195رمزى عبد الفضيل واعر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  238513 :قيدت فى  2017-02-07برقم
ايداع  1985وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/02/2027
12:00:00ص
 - 196محمد مرسى كامل و شريكه شركة سبق قيدها برقم  239528 :قيدت فى  2017-07-02برقم ايداع
 9588وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 197شركه الفادى ريمون فوزى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  106466 :قيدت فى 1996-04-06
برقم ايداع  3152وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/04/2026
12:00:00ص
 - 198شركة محمد السيد التوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  131075 :قيدت فى 1999-10-27
برقم ايداع  12650وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/10/2024
12:00:00ص
 - 199عمرو فؤاد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  132337 :قيدت فى  2000-01-04برقم ايداع
 144وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2025ص
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 - 200فؤاد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  132337 :قيدت فى  2000-01-04برقم ايداع 144
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2025ص
 - 201فؤاد عفيفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  134294 :قيدت فى  2000-04-22برقم ايداع
 4638وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/04/2025ص
 - 202محمد عبد الحميد سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  142900 :قيدت فى  2001-08-21برقم
ايداع  9085وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/08/2026
12:00:00ص
 - 203احمد كمال وشريكه شركة سبق قيدها برقم  150018 :قيدت فى  2002-10-29برقم ايداع
 12066وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/10/2022ص
 - 204كافتيريا فايزة وشركائها شركة سبق قيدها برقم  157296 :قيدت فى  2004-01-11برقم ايداع
 411وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/01/2019ص
 - 205وليد جابر رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  173083 :قيدت فى  2005-12-21برقم ايداع
 17249وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/12/2025ص
 - 206اصبح مجموعه الخبره الدوليه ( جي اكس جروب ) محمد ياسين عبدالقادر وشريكته شركة سبق قيدها
برقم  189004 :قيدت فى  2007-06-17برقم ايداع  9906وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/06/2027ص
 - 207شريف محى الدين محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  224850 :قيدت فى  2012-08-23برقم
ايداع  15195وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/08/2022
12:00:00ص
 - 208عماد شفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  84523 :قيدت فى  1989-11-29برقم ايداع 8553
وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/11/2024ص
 - 209هشام عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  117059 :قيدت فى  1997-11-11برقم ايداع
 14120وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/11/2022ص
 - 210محمد قناوى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  172601 :قيدت فى  2005-12-05برقم ايداع
 16254وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/12/2025ص
 - 211امل محمد ابراهيم مجاهد الطوانسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  188099 :قيدت فى
 2014-01-05برقم ايداع  167وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/01/2024ص
 - 212مدارك للتجارة والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  188099 :قيدت فى  2014-01-05برقم ايداع
 167وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/01/2024ص
 - 213اصبح امل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  188099 :قيدت فى  2007-04-23برقم ايداع
 7153وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2027ص
 - 214السورى شركة سبق قيدها برقم  217188 :قيدت فى  2015-02-03برقم ايداع  1309وفى
تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/02/2025ص
 - 215زكريا جميل ضيفة وشريكته شركة سبق قيدها برقم  217188 :قيدت فى  2015-02-03برقم
ايداع  1309وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/02/2025
12:00:00ص
 - 216السورى شركة سبق قيدها برقم  217188 :قيدت فى  2015-02-03برقم ايداع  1310وفى
تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/02/2025ص
 - 217زكريا جميل ضيفة وشريكته شركة سبق قيدها برقم  217188 :قيدت فى  2015-02-03برقم
ايداع  1310وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/02/2025
12:00:00ص
 - 218زكريا جميل حنيفه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  217188 :قيدت فى  2011-11-28برقم ايداع
 20937وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/11/2026ص
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 - 219نبع الحياه للنظافه والتجميل والمخلفات العامه عبد التواب وشركاه شركة سبق قيدها برقم 221037 :
قيدت فى  2012-04-01برقم ايداع  6488وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 31/03/2027ص
 - 220شريف محمد رضا عبد الستار السلكاوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  224145 :قيدت فى
 2012-07-18برقم ايداع  13633وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/07/2027ص
 - 221احمد سيد احمد عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  231780 :قيدت فى  2014-04-27برقم
ايداع  4600وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/04/2024
12:00:00ص
 - 222اصبح اوستينا وليم امين لبيب وشريكها باسم جميل يونان شركة سبق قيدها برقم  238507 :قيدت
فى  2017-02-07برقم ايداع  1961وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/02/2027ص
 - 223شركة السراء للصرافة شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم  92275 :قيدت فى
 1992-03-21برقم ايداع  2065وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/03/2027ص
 - 224المجموعة التجارية المتخصصة احمد كمال و شريكة شركة سبق قيدها برقم  92325 :قيدت فى
 1992-03-28برقم ايداع  2205وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/03/2027ص
 - 225ناصر فتحى مسلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  113962 :قيدت فى  1997-06-15برقم ايداع
 6961وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2027ص
 - 226سامى طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  144707 :قيدت فى  2001-12-13برقم ايداع 1330
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/12/2026ص
 - 227احمد عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  167360 :قيدت فى  2005-05-04برقم ايداع
 5973وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/05/2025ص
 - 228دعاء زغلول مصطفى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  219569 :قيدت فى  2012-02-15برقم
ايداع  3218وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/02/2027
12:00:00ص
 - 229اصبح خالد احمد محمود محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  219931 :قيدت فى
 2012-02-27برقم ايداع  4003وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/02/2027ص
 - 230محمد كامل احمد محمد عفيفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  223630 :قيدت فى 2012-06-27
برقم ايداع  12180وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/06/2027
12:00:00ص
 - 231مهندس سامح صدقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  223662 :قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع  12249وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2027
12:00:00ص
 - 232أصبح مصطفي بغدادى محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  235849 :قيدت فى
 2016-01-05برقم ايداع  180وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/01/2026ص
 - 233محمود عزام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  46673 :قيدت فى  1979-02-06برقم ايداع 738
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/02/2024ص
 - 234اصبح /مها حسنين علي حسنين وشريكها شركة سبق قيدها برقم  50216 :قيدت فى 1980-04-26
برقم ايداع  2701وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/04/1995
12:00:00ص
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 - 235محمد احمد عبد المحسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم  186088 :قيدت فى  2007-02-26برقم
ايداع  3185وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/02/2027
12:00:00ص
 - 236محمد على و شريكته شركة سبق قيدها برقم  211361 :قيدت فى  2011-05-08برقم ايداع
 6861وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/05/2021ص
 - 237اصبح احمد امير عبدالجواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  222006 :قيدت فى 2012-05-06
برقم ايداع  8795وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/05/2027
12:00:00ص
 - 238محمد قطب مبروك فايد وشركائه للتجارة شركة سبق قيدها برقم  239508 :قيدت فى
 2017-06-21برقم ايداع  9462وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2027ص
 - 239احمد وعبدة شركة سبق قيدها برقم  250992 :قيدت فى  1997-08-06برقم ايداع 1000003
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/08/2022ص
 - 240اشركه الفنيه لصناعة الخزف والعوازل الكهربائية والحراريات عبد المنعم عيد عبد الصمد وشركاه
شركة سبق قيدها برقم  251037 :قيدت فى  2007-04-04برقم ايداع  1517317وفى تاريخ
 2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/04/2027ص
 - 241شركه سفير شركة سبق قيدها برقم  58408 :قيدت فى  2004-01-12برقم ايداع  471وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2024ص
 - 242محمد عبد اللطيف طلعت وشركاه شركة سبق قيدها برقم  58408 :قيدت فى  2004-01-12برقم
ايداع  471وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2024
ص
 - 243شركة سفير شركة سبق قيدها برقم  58408 :قيدت فى  1992-03-05برقم ايداع  1754وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2027ص
 - 244شركة بيت الدونتس شركة سبق قيدها برقم  87611 :قيدت فى  1990-11-06برقم ايداع 7772
وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/11/2025ص
 - 245شركة بيت الدونيس شركة سبق قيدها برقم  87611 :قيدت فى  1995-10-03برقم ايداع 9702
وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2025ص
 - 246مؤمن طه محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  91307 :قيدت فى  1991-11-28برقم ايداع
 8996وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/11/2026ص
 - 247مجدى راضى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  134023 :قيدت فى  2000-04-10برقم ايداع
 4066وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2025ص
 - 248احمد مصطفى محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  142162 :قيدت فى  2001-07-11برقم
ايداع  7477وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2026
12:00:00ص
 - 249فتحى بخيت صبره عبد العال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  218884 :قيدت فى 2012-01-19
برقم ايداع  1435وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/01/2027
12:00:00ص
 - 250طارق صلح الدين و شريكه شركة سبق قيدها برقم  223290 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  11590وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 251المصريه للملبوسات بوريل شركة سبق قيدها برقم  223349 :قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع
 11721وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 252محمد امجد محمود ابراهيم ابراهيم و هشام محمود محمد ابراهيم و شركاهم شركة سبق قيدها برقم :
 223349قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع  11721وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 118 of 120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 253اصبح عقيله عبدالمنعم عبدالخالق زايد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  233485 :قيدت فى
 2014-12-18برقم ايداع  14315وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/12/2024ص
 - 254اسامه عيسى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  239208 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 7321وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 255اصبح  /حمدى احمد عبد ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  239340 :قيدت فى 2017-05-31
برقم ايداع  8389وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/05/2027
12:00:00ص
 - 256شركة فايد التجارية شركة سبق قيدها برقم  251004 :قيدت فى  2003-07-30برقم ايداع
 1000003وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2023
ص
 - 257الموافقه على اندماج شركه كوباد فارما محمود حسنى عبد القادر وشركاه فى شركه كوباد ايجيبت للتجارة
والصناعات الدوائيه( كوباد فارما )ش م م شركة سبق قيدها برقم  251026 :قيدت فى  1996-04-14برقم
ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/04/2026
12:00:00ص
 - 258شركه دسوق للبترول (دسوكو) شركة سبق قيدها برقم  251031 :قيدت فى  2013-10-03برقم
ايداع  1420231وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/10/2023
12:00:00ص
 - 259شركه صفوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  51432 :قيدت فى
 1980-09-13برقم ايداع  5404وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/09/2025ص
 - 260صوت القاهره للصوتيات والمرئيات شركة سبق قيدها برقم  51432 :قيدت فى 1980-09-13
برقم ايداع  5404وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/09/2025
12:00:00ص
 - 261عادل لبيب سلمه و شريكه اشرف فوزى منصور شركة سبق قيدها برقم  92214 :قيدت فى
 1992-03-14برقم ايداع  1926وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/03/2027ص
 - 262سعيد اسماعيل احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  92966 :قيدت فى  1992-07-05برقم ايداع
 74192وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2027ص
 - 263السيد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  104836 :قيدت فى  1995-11-27برقم ايداع
 11805وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/11/2025ص
 - 264شركه الربيع للتجاره والمقاولت ربيع عرفه حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  105770 :قيدت
فى  1996-02-10برقم ايداع  1327وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/02/2026ص
 - 265محمد عبد العظيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  110921 :قيدت فى  1997-01-07برقم
ايداع  234وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/01/2027
ص
 - 266شركة سيراميكا كليو باترا جروب شركة سبق قيدها برقم  115210 :قيدت فى  2002-04-27برقم
ايداع  4423وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/04/2027
12:00:00ص
 - 267شركة السلب للتجاره والستيراد  -مهندس احمد السلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم 126118 :
قيدت فى  2015-05-27برقم ايداع  1556718وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 26/05/2025ص
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 - 268سعيد مصطفى احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  148049 :قيدت فى 2002-07-08
برقم ايداع  7468وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/07/2027
12:00:00ص
 - 269محمد كامل احمد محمد كشك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  148325 :قيدت فى 2002-07-24
برقم ايداع  8153وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/07/2027
12:00:00ص
 - 270محمد مرسى عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  201941 :قيدت فى  2010-04-18برقم
ايداع  6853وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/04/2025
12:00:00ص
 - 271ورثة المرحوم محمد محمود درديرى  -حنان محمد محى محمد عشوش و شركاها شركة سبق قيدها
برقم  223764 :قيدت فى  2012-07-02برقم ايداع  12461وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 272شركه مصر للزيوت والصابون ش م م شركة سبق قيدها برقم  251012 :قيدت فى 1958-03-23
برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/03/2023
12:00:00ص

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

Page 120 of 120

