جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب  6اكتوبر 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
 - 1عبدالوارث احمد عبدالغنى نوار تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3799ورقم قيد  37941محل رئيسى عن صيانة وتركيب مصاعد ,بجهة محافظة الجيزة الحى  6الشباب 63
م ع 1خ
 - 2هاله حفناوى سليمان شلبى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3800
ورقم قيد  37942محل رئيسى عن توريد وتركيب المصاعد ,بجهة محافظة الجيزة ح  10مج  2ق  60ش 2
شقة 7
 - 3هبه هشام عبدالغفار محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3802
ورقم قيد  37943محل رئيسى عن استثمار عقارى ومقاولت ,بجهة محافظة الجيزة عماره  131الحى 7
مجاوره اولى الدور الرضي
 - 4احمد محمد عفيفى بيومى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3817
ورقم قيد  37944محل رئيسى عن حلق رجالى ,بجهة محافظة الجيزة رقم  43مول المعز مبنى  2أ الشيخ
زايد الحى 12
 - 5ايمان احمد محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3821ورقم
قيد  37945محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ومنظفات ,بجهة محافظة الجيزة الحى  1م  2سوق لؤلؤة زايد
الشيخ زايد محل 11
 - 6رويدا عبدالعاطى سالم محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3824ورقم قيد  37946محل رئيسى عن بيع وصيانة اطارات السيارات ومستلزماتها ,بجهة محافظة الجيزة
محل رقم  5عماره  39الحى  3مجاوره  13الشيح زايد
 - 7خلف احمد على احمد حمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3829
ورقم قيد  37947محل رئيسى عن تصنيع وانتاج وتجهيز المواد البلستيكيه والورقيه ,بجهة محافظة الجيزة ق
 694مخازن الشباب المنطقه الصناعيه
 - 8عبدالرحمن سيد عبدا عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3830
ورقم قيد  37948محل رئيسى عن تسويق عقارى وتشطيبات ,بجهة محافظة الجيزة وحده  217سنتر الندى ح
 2الشيخ زايد
 - 9عبدالرحمن احمد فكرى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3832ورقم قيد  37949محل رئيسى عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية ,بجهة محافظة الجيزة محل رقم 19
مشروع مصر اكتوبرسنتر مج  1ح 12
 - 10محمود سيد محمد الشافعى رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3833ورقم قيد  37950محل رئيسى عن توريد وتوزيع السمدة الزراعية ,بجهة محافظة الجيزة مقر ادارى
ح  10مول سيتى ستار قطعة  49 -3الدور السابع شقة 9
 - 11رشا السيد احمد جابر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3836ورقم
قيد  37951محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة ح  10المحور الخدمى ابراج سيتى ستار محل ب
 - 12باسم ماهر حسن مصطفى الملط تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3842ورقم قيد  37952محل رئيسى عن استشارات هندسية ومقاولت عامة ,بجهة محافظة الجيزة وحدة
 401الدور  4ق  A2 , 4المحور المركزى
 - 13جمال محمد صادق عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3843ورقم قيد  37953محل رئيسى عن كوافير رجالى ,بجهة محافظة الجيزة عقار  919ح  4مج 4
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 - 14احمد طلعت فتحى احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3847
ورقم قيد  37957محل رئيسى عن استثمار وتطوير عقارى ,بجهة محافظة الجيزة شقة  4الدور الول علوى
عقار  320ح 4
 - 15احمد محمد حميده عبدالخبير تاجر فرد رأس ماله  5,000,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3849ورقم قيد  37958محل رئيسى عن خدمات بيئية ونظافة وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة مكتب 108
 /د سنتر كنوز النيل الحى الرابع
 - 16عمرو حسن رمضان عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3861ورقم قيد  37959محل رئيسى عن التوريدات العموميه والديكورات( فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته),
بجهة محافظة الجيزة عماره  2الدور الرضي وحده  30ج مشروع برعي بلزا
 - 17احمد على السيد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3862ورقم
قيد  37960محل رئيسى عن مقلة وتسالى ومكسرات ,بجهة محافظة الجيزة محل رقم  33مبنى  A1مول
المعز الحى  12الشيخ زايد
 - 18شيماء عصمت حلمى محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3864ورقم قيد  37961محل رئيسى عن بيع زيوت سيارات وفلتر ,بجهة محافظة الجيزة محل  A3مبنى أ
اسواق التعمير 2الحى التاسع
 - 19تغريد ابراهيم كامل عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3866ورقم قيد  37963محل رئيسى عن توريد الزهور ونباتات الزينة ,بجهة محافظة الجيزة شقة  7عمارة
 161التعاونيات 164الحى 11
 - 20فخرى ابراهيم بشير محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3867
ورقم قيد  37964محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة الجيزة عمارة  8مشروع السرايات الدور
الخامس
 - 21محمود السيد السيد ابوالوفا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3868
ورقم قيد  37965محل رئيسى عن مطعم سمك وتوريدات عامة ,بجهة محافظة الجيزة عمارة  47وحدة رقم 1
الدور الرضى ش الخبار الحى السادس مجاورة 9
 - 22محمد زينهم رضوان فرج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3872
ورقم قيد  37966محل رئيسى عن توريد مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة حى البشاير سنتر زمرده مكتب
12
 - 23عبدالحق احمد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3878
ورقم قيد  37967محل رئيسى عن اكسسوار محمول ,بجهة محافظة الجيزة محل  4برج  1مجمع هنيده ح 7
 - 24عماد حمدى حسن عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3890ورقم قيد  37973محل رئيسى عن تجارة الثاث ,بجهة محافظة الجيزة محل رقم  1الحى  12عماره
 10مج  4بجوار كان كان
 - 25هبه رجب مبروك حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3891
ورقم قيد  37974محل رئيسى عن بيع اطارات وبطاريات سيارات ,بجهة محافظة الجيزة محل  95مركز
المدينه التجارى ح7
 - 26حازم حسن الجميل عبدالقادر عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  3880ورقم قيد  37968محل رئيسى عن سوبر ماركت وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة الجيزة كمبوند طيبه جاردنز عقار رقم  15محل 1,2
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 - 27محمود اسامه محمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3882ورقم قيد  37970محل رئيسى عن مكتب استيراد ,بجهة محافظة الجيزة شقة رقم  2الدور الول علوى
 47الخمايل
 - 28محمد مصطفى عبدالعال عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3889ورقم قيد  37972محل رئيسى عن معرض للثاث المنزلى ,بجهة محافظة الجيزة ح  12مج  5عقار
 85شقة 2
 - 29مصطفى حسين سليمان احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3898ورقم قيد  37975محل رئيسى عن توريد مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة مكتب  10Bالدور الول
بعد الرضى ميدان النجدة مركز المدينة التجارى
 - 30محمد مصطفى عبدالعليم قوشتى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3902ورقم قيد  37976محل رئيسى عن محل جزارة ,بجهة محافظة الجيزة محل  15الدور الرضى هيلز
مول  Dغرب الخمائل
 - 31محمد حسن محمد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3908
ورقم قيد  37978محل رئيسى عن توريد ايس كريم وحلويات ( مقر ادارى) ,بجهة محافظة الجيزة وحده 102
عماره  22مج  1ح 11
 - 32ناصر صلح قرنى عوض تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3959
ورقم قيد  22140رئيسى آخر عن كافتيريا ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح نشاط رئيسى اخر بالعنوان  /محل رقم
 2الحى  6مرحلة الشباب 63م سنتر الردنيه
 - 33خالد سعيد محمد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3925
ورقم قيد  37980محل رئيسى عن ح 2مج 8سنتر مصر 2محل  ,83بجهة محافظة الجيزة ح 2مج 8سنتر
مصر  2محل 83
 - 34محمد محمد احمد شهاب تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3926
ورقم قيد  37981محل رئيسى عن استثمار عقارى ,بجهة محافظة الجيزة مكتب  1ح 2مج 2عقار 2341
 - 35محمد صبرى احمد ابو الحمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3932ورقم قيد  37983محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ,بجهة
محافظة الجيزة رقم  82المستثمر الصغير منطقة  49فدان جنوب الحياء
 - 36عبدالرحمن جمال يوسف محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  2,000,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  3933ورقم قيد  37984محل رئيسى عن صناعة مواد التعبئة والتغليف ,بجهة محافظة الجيزة
مخازن الشباب ق  690الصناعية
 - 37احمد وائل محمود عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3934
ورقم قيد  37985محل رئيسى عن كافتيريا لتقديم الماكولت والمشروبات ,بجهة محافظة الجيزة ح  12مج 2
عمارة  12ب محل رقم  2Aروضة زايد مول المعز الشيخ زايد
 - 38المعز للمقاولت العامه تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3936
ورقم قيد  37986محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عامه واستثمار عقارى وادارة المشروعات ( فيما
عدا الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة الجيزة مول ويست سكوير محل  14Tبيفرلى هيلز الشيخ زايد
 - 39صفاء عبدا عبد العاطى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3938
ورقم قيد  37987محل رئيسى عن مكتب لدارة النشطه الرياضيه والترفيهيه بعد الحصول على التراخيص
الزمه ,بجهة محافظة الجيزة ح 1مج 5ع 15شقه 1
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 - 40عبدالرحمن احمد جادا محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3940ورقم قيد  37989محل رئيسى عن توريدات مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة دور ارضي قطعه
 420منطقه  5ابنى بيتك
 - 41احمد اسماعيل على عبدالنبى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3961ورقم قيد  37990محل رئيسى عن معرض موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة محل  33سنتر الموسكي ح
 10مج 1
 - 42احمد عرابي عبدالفتاح عابد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3963
ورقم قيد  37991محل رئيسى عن طيور ومجمدات ,بجهة محافظة الجيزة عقار رقم  18مج  5ح 6
 - 43اسماء احمد محمد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3964ورقم قيد  37992محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة ح  7ش المدينه المنوره محل
 1الدور الرضى سنتر المختار
 - 44اشرف حسن محسن احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3965ورقم قيد  37993محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1370محور
الكفراوي ح  4مج 6
 - 45محمود شوبك عبدالحفيظ عبدالمنعم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3970ورقم قيد  37995محل رئيسى عن بيع منظفات ,بجهة محافظة الجيزة محل رقم  19سنتر البكرى
دور  1الحى 11
 - 46هبه حامد شعبان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3973
ورقم قيد  37996محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة محل رقم  1قطعة  23/3الدور الرضى
الحى  2مجاورة 3
 - 47ايمان عبدالمنعم احمد سالمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3979ورقم قيد  37999محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة الجيزة ابنى بيتك المنطقة  6عمارة
 327قطاع ج
 - 48محمد عبدالحكيم عبدالحميد سهل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3980ورقم قيد  38000محل رئيسى عن تربية مواشى حلب وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة مزرعة  25ب
الريف الوروبى الدنماركى الشيخ زايد
 - 49مصطفى حمدى حسن عبدالشافى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3984ورقم قيد  38002محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات وهدم واصلح وانشاء ,بجهة محافظة الجيزة ح
 10مساكن المحمودية  138مدخل ب شقة 2
 - 50احمد رزق سليمان بدوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3997
ورقم قيد  38003محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته,
بجهة محافظة الجيزة ق  33ح  1مج  2شقة  3الشيخ زايد
 - 51السيد عبدالفتاح السيد نصر حلوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3998ورقم قيد  38004محل رئيسى عن تجارة الزجاج ,بجهة محافظة الجيزة محل  2عمارة  375ح  2ش
محور الكفراوى
 - 52حماده عنتر سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4002
ورقم قيد  38005محل رئيسى عن بيع اقمشه تنجيد وستائر ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1371محور الكفراوى
ح 4مج6
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 - 53على حظ ابوزيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  4003ورقم
قيد  38006محل رئيسى عن تصنيع وتوريد المعادن والحديد والفورجيه ,بجهة محافظة الجيزة  4005و
 4006مجمع الفيصليه الصناعى منطقه صناعيه 1
 - 54احمد محمد سعيد عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4012
ورقم قيد  38009محل رئيسى عن كافيه ومطعم ,بجهة محافظة الجيزة الحى  13مول العايق الشيخ زايد مج
 4محل 2- 1
 - 55مصطفى محمد عبده حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4059ورقم قيد  22135رئيسى آخر عن تسويق عقارى وتشطيبات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح
رئيسى اخر بالعنوان  /ح  11مج  2ع  8شقه 2
 - 56رضا عريان رياض ينى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4026
ورقم قيد  38010محل رئيسى عن حدايد و بويات ,بجهة محافظة الجيزة ح 4مج 1ع 109محل8
 - 57ميرفت محمد يوسف شعلن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4031
ورقم قيد  38011محل رئيسى عن بموجب موافقه امنيه رقم 329لسنه  2021بازار ودعايه وتسويق وتنظيم
معارض فيما عدا الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه,
بجهة محافظة الجيزة مول مزار الشيخ زايد ح 16مج 5الشيخ زايد
 - 58مروه محمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4042
ورقم قيد  38012محل رئيسى عن محل بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الجيزة ح7مول
دياموند المحور المركزى
 - 59ساره محمد فؤاد عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4043
ورقم قيد  38013محل رئيسى عن مركز يوغا ,بجهة محافظة الجيزة مول  17/16الرضى بيفرلى هيلز
البوابه الرباعيه
 - 60رجب نادى محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4056
ورقم قيد  38015محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة الجيزة سنتر الردنيه ح  6الدور الرضي
محل 23
 - 61احمد طه طوسون احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4057
ورقم قيد  38016محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة الحى  6مساكن الشباب  63م سنتر الردنيه
محل 19
 - 62رضا كمال عبدالغنى هلل تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4060
ورقم قيد  38017محل رئيسى عن مقله ,بجهة محافظة الجيزة ح  2سنتر الميرلند محل  29المحور الخدمي
الول
 - 63عيد تعيلب جوده عمار تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4066
ورقم قيد  38018محل رئيسى عن محل لبيع وتغيير الزيوت ومغسلة سيارات ,بجهة محافظة الجيزة محل
الدور الرضى ق  1894مج  8ح 4
 - 64مينا ميخائيل اقلديوس بدروس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4067ورقم قيد  38019محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة مج  3الحى  5عقد ثانى ش
 13عقار 421
 - 65محمد محمود عبدا عبده عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  4072ورقم قيد  38020محل رئيسى عن تشطيبات ومقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة مكتب7
الدور5ع ز مشروع على الدين سيتى مول ح 7المحور المركزى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 66سعيد محمد السيد شمس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4080
ورقم قيد  38022محل رئيسى عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة الجيزة محل A 31مول المعز روضه زايد
 - 67شريف الصغير عبدالسميع دمرانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4083ورقم قيد  38023محل رئيسى عن محل اسماك ,بجهة محافظة الجيزة رقم KG 15محور جمال عبد
الناصر الممشى السياحى وصله دهشور
 - 68اسامه سعيد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4115
ورقم قيد  38025محل رئيسى عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة الجيزة محل 2الدور الرضى مول خ 4مجمع
الزهوربالفردوس
 - 69محمد رافت سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  4134ورقم
قيد  38028محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة محل 1مبنى 2Aمول المعز الشيخ زايد
 - 70انتباه ليشع فهمي مشرقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 4161
ورقم قيد  38031محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  33ح  6مساكن  53محل بديل
العشوائيات
 - 71طه عمر محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4191
ورقم قيد  38034محل رئيسى عن مقاولت عامه وتسويق عقارى وتشطيبات ,بجهة محافظة الجيزة ح 10
مج  4ع  132شقه  1الدور الول
 - 72فاطمه رمضان السيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4197
ورقم قيد  38035محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل والتصنيع لدى الغير ,بجهة محافظة الجيزة سنتر
الشباب الحى  13مج  1الشيخ زايد
 - 73عبدالرحمن رضا عبدالشافى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4239
ورقم قيد  38038محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة الجيزة وحده  1عقار  10شارع المستقبل
الحى  11مج  2الشيخ زايد
 - 74غاده محمود عزب القنواتى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4245
ورقم قيد  38039محل رئيسى عن مكتب تسويق ملبس جاهزة عبر النت ماعدا الملبس العسكرية واصدار
الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعدالحصول على
التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم  344لسنة  ,2021بجهة محافظة الجيزة عقار  1300مج  6ح 3
 - 75هيثم عبدالعال عبدالغفار عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4265ورقم قيد  38041محل رئيسى عن معرض موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة محل ط عقار3ط مدينه
الفردوس ش مسجد الهدى
 - 76هشام محمود كامل عبدالعظيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4277ورقم قيد  38042محل رئيسى عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة الجيزة محل رقم  1002محور جمال
عبدالناصر منطقة التوسعات الشماليه
 - 77حازم محمد عبدالواحد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  4296ورقم
قيد  38043محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة 2مج 2بلوك ى الفردوس
 - 78اسلم ابراهيم سليمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  4298ورقم
قيد  38044محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 1عقار رقم 5عشوائبات حى6
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 - 79الفت محمد عبدالجواد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4312
ورقم قيد  38046محل رئيسى عن بيع حدايد وبويات ,بجهة محافظة الجيزة مول 4قطاع د المنطقه 4ابنى بيتك
محل5
 - 80عبدالوهاب جمال ابراهيم عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4323ورقم قيد  38047محل رئيسى عن دراى كلين ,بجهة محافظة الجيزة ح 4مج 1عماره 109
 - 81المير لتجارة الحدايد والبويات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4353ورقم قيد  38050محل رئيسى عن تجارة الحدايد والبويات ,بجهة محافظة الجيزة محل  13ب سوق 4
بمشروع 800فدان
 - 82على محمد عبدا عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4369ورقم قيد  38051محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الجيزة ح  4مج  2محل 48
سنتر مرفانا
 - 83اسامه رجب جوده خميس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4379
ورقم قيد  38052محل رئيسى عن مطعم فول ,بجهة محافظة الجيزة المحور المركزي سنتر بلو ستار محل
 24خلف مكتبة الجامعه
 - 84عايد عبدالعاطى عطيه اطناسيوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4381ورقم قيد  38053محل رئيسى عن توريد خدمات استانلس ستيل ,بجهة محافظة الجيزة محل  31ب
مجمع على الدين بجوار ليلة القدر
 - 85مصطفى احمد حامد احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4382
ورقم قيد  38054محل رئيسى عن استثمار عقاري ,بجهة محافظة الجيزة شقه  1ع  128مج  1ح 1
 - 86محمد شعبان حلمى امين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4392
ورقم قيد  38056محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة الحى 6مشروع الشباب63م محل 45
 - 87عمر يسرى فتحى عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4409ورقم قيد  38057محل رئيسى عن نقل وتاجير سيارات ,بجهة محافظة الجيزة  153المحور المركزى
ح  4مج 1
 - 88ميرهان مجدى محمد الجمل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4420
ورقم قيد  38058محل رئيسى عن حدايد وادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الجيزة الحى 6محل 35الطابق
الرضى
 - 89غريب سيد محمد الشيمى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4454
ورقم قيد  38060محل رئيسى عن عطاره ,بجهة محافظة الجيزة ح  4مج  1ع  100محل 2
 - 90محمد محسن امين احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4457
ورقم قيد  38062محل رئيسى عن مكتب تسويق عقارى ,بجهة محافظة الجيزة ح  12مج  3ع  29مكتب 29
 - 91ياسر عبدالعزيز محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  4478ورقم
قيد  38063محل رئيسى عن توريدات حدايد وبويات ومقاولت ومهمات فنادق ,بجهة محافظة الجيزة ع188
مج 1ح 8الشيخ زايد شقه رقم 1
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 - 92طاهر ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4480
ورقم قيد  38064محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ,بجهة محافظة الجيزة
محل  16مول الرويعى ميدان ليلة القدر المحورالمركزى
 - 93ايمان عبدالغفار محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4487
ورقم قيد  38066محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ,بجهة محافظة الجيزة
الحى 12مجمع على الدين مبنى ب دور اول محل63
 - 94ايمن عبدالعزيز عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4528ورقم قيد  38068محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة مقر اداري شقه بالدور
الرضي منخفض أ عماره  6المستثمر الصغير ح  10الشيخ زايد
 - 95اميره محمد شديد محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4580
ورقم قيد  38070محل رئيسى عن مطعم مشويات وادارة مطاعم وكافتيريات ,بجهة محافظة الجيزة ع 42
بديل العشوائيات ح  6محل 4
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فروع الفراد
 - 1مراد مجدى عبدالعزيز موسى قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  3905ورقم قيد  23700محل فرعى
عن تجارة الدوات الصحية والسيراميك ومستلزماتها والتصدير ( فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة
 )6بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان /محل  5و  6مشروع باراديس مول الدور الرضى حدائق اكتوبر
 - 2مهران محمود عبدالحميد مهران قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3953ورقم قيد  29546محل
فرعى عن اصبح النشاط وكيل توزيع اجهزة تليفون بالعموله فقط وذلك بجميع الفروع بجهة محافظة الجيزة افتتاح
فرع بالعنوان  196 /ش فيصل الجيزه
 - 3خلف كامل على محمد قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3930ورقم قيد  37982محل فرعى عن
تأجير معدات تقيله ومقاولت بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /الطريق العمومى  -باسوس  -ملك /ماجده
اسماعيل محمد ننا
 - 4خلف كامل على محمد قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3930ورقم قيد  37982محل فرعى عن
تأجير معدات تقيله ومقاولت بجهة محافظة الجيزة عماره رقم  -89مجاورة  -6الحى 12
 - 5عبدالرحيم عبدالنعيم على محمد قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  4025ورقم قيد  12817محل فرعى
عن مخبز افرنجى وحلوى من عجين بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /محل رقم 20سنتر الفيروز الحى
الثانى المحور المركزى
 - 6احمد هشام محمود محمد عزت قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  4020ورقم قيد  32303محل فرعى
عن سوبر ماركت تقديم وجبات سريعة بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /كشك مبنى سيتى مارك ق- 6
المحور المركزى الجنوبى
 - 7مجدي عبدالنبي صالح طه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4073ورقم قيد  38021محل فرعى
عن تعديل النشاط بجعله مكتب لعمال المقاولت المتكاملة وادارة المشروعات بجهة محافظة الفيوم تعديل العنوان
بجعله منشاة كمال تبع اللهون مركز الفيوم ملك حسام محمدين ربيع
 - 8مجدي عبدالنبي صالح طه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4073ورقم قيد  38021محل فرعى
عن تعديل النشاط بجعله مكتب لعمال المقاولت المتكاملة وادارة المشروعات بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 16
شقه  - 3مزارع طيبه جاردنز
 - 9مديحه محمد حسن خليفه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  4131ورقم قيد  38027محل فرعى عن
اتيليه تفصيل ملبس ( دون العسكريه ) بجهة محافظة القاهرة  5ش اسامه بن زيد المعصره
 - 10مديحه محمد حسن خليفه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  4131ورقم قيد  38027محل فرعى
عن اتيليه تفصيل ملبس ( دون العسكريه ) بجهة محافظة الجيزة  121مشروع  - 1185عماره  - 121اكتوبر ثالث
 - 11مصطفى محمود محمود محمد قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  4440ورقم قيد  19223محل
فرعى عن بيع مستلزمات الموبايل بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان /قطعه 301الحى  7المحورالمركزى
 - 12محمد طلعت حسن حجازي قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  4456ورقم قيد  38061محل فرعى
عن مقاولت وتوريدات عموميه بجهة محافظة القاهرة  34عمارات التوفيق مدينه نصر شقه 2
 - 13محمد طلعت حسن حجازي قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  4456ورقم قيد  38061محل فرعى
عن مقاولت وتوريدات عموميه بجهة محافظة الجيزة  1بلوك رقم  20تقسيم  6اكتوبر  -مصر السماعيلية  -السلم
 - 14صبحى احمد محمد نجم قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  4491ورقم قيد  38067محل فرعى عن
تعدل الى بيع وتخزين الدوات الصحيه والسيراميك بجهة محافظة كفر الشيخ شارع عمر بن الخطاب بملك  /صالح
نوار عبدالعال
 - 15صبحى احمد محمد نجم قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  4491ورقم قيد  38067محل فرعى عن
تعدل الى بيع وتخزين الدوات الصحيه والسيراميك بجهة محافظة الجيزة ق  88التوسعات الشماليه منطقه منطقه
المطوريين بملك  -صبحى احمد محمد نجم
 - 16احمد المتولى احمد محمد البسيونى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  4543ورقم قيد  27447محل
فرعى عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان /شارع طراد النيل
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 - 17احمد المتولى احمد محمد البسيونى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  4545ورقم قيد  27447محل
فرعى عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان  /طريق مصر
اسيوط الزراعي منيل شيحه
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قيود الشركات
 - 1محمودرجب ايوب عبدا وشريكيه شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  3844ورقم قيد  37954مركز عام عن مقاولت عامة وتطوير عقارى بجهة محافظة الجيزة
سنتر التعمير محور جمال عبدالناصر مكتب رقم 89
 - 2وائل عبدالهادى محمد وشركاه شركة رأس مالها  16,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 3845ورقم قيد  37955مركز عام عن مقاولت عامه وصيانة واستثمارعقارى وتوريدات عموميه
وايجار معدات بجهة محافظة الجيزة مكتب ادارى بالعقار رقم  39الدور الثانى مول بدر -قسم الشيخ زايد
 - 3بيومى حسن بيومى وشريكته شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 3881ورقم قيد  37969مركز عام عن نقل الفراد داخل وخارج المجتمعات العمرانيه بجهة محافظة
الجيزة 457أ مدينة الفردوس بمشروع مساكن ضباط القوات المسلحه وحده اداريه رقم  1قسم ثالث
 - 4ياسر توفيق وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 3887
ورقم قيد  37971مركز عام عن التوريدات العموميه ومستلزمات طبيه بجهة محافظة الجيزة سنتر
الردنيه الحى2
 - 5محمد مسعد ابوهاشم وشريكته شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 3909ورقم قيد  37979مركز عام عن توريدات عموميه وتصدير بجهة محافظة الجيزة  2شارع
عبدالخالق ثروت المتميز
 - 6على الجمل وشركاه للستثمار العقارى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  3969ورقم قيد  37994مركز عام عن الستثمار العقارى والمقاولت بجهة محافظة الجيزة
عقار رقم  120مجاورة  1الحى السابع الشيخ زايد
 - 7احمد رشاد وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع 3974
ورقم قيد  37997مركز عام عن القيام بالتجاره لكافة العمال المعدنيه والهندسيه والبلستيكيه -التوكيلت
التجاريه وتجميع وتصنيع العمال المعدنيه من ابواب وشبابيك وقطاعات البواب البلستيكيه بجهة محافظة
الجيزة مصنع  267مخازن الشباب  300م المنطقه الصناعيه
 - 8سامح سيد حامد وشريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 3981ورقم قيد  38001مركز عام عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية بجهة محافظة الجيزة الحى
السادس  63متر عمارة  7أ مكتب 3
 - 9محمد سيد هلل وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 4004ورقم قيد  38007مركز عام عن تسويق عقارى ومقاولت بجهة محافظة الجيزة شقة كائنة بالدور
الول بالعقار رقم  888شارع السنترال الحى الول قسم اول اكتوبر
 - 10ثروت ملك عزيز وشريكيه شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 4005ورقم قيد  38008مركز عام عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه ( فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماته) بجهة محافظة الجيزة محل بالدور الرضى عماره  960ابنى بيتك قطاع ع المنطقه السابعه
 - 11شركة السعادة لتعبئة وتغليف وتجهيز وتصنيع غذائي وتوزيع المنتجات الغذائية شركة رأس مالها
 200,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  4135ورقم قيد  38029مركز عام عن تعبئة
وتغليف وتجهيز وتصنيع غذائي وتوزيع المنتجات الغذائية بجهة محافظة الجيزة سنتر المنير التجارى محل
 101و  111الحى  8اهالى مج 1
 - 12رائد محمد سيد احمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 4150ورقم قيد  38030مركز عام عن تجارة وتركيبات الدوات الصحية بجهة محافظة الجيزة مكتب
رقم  25أ عمارة رقم  3مول الزهور سيتى قطعة  67ب الحى 12
 - 13محمد تيسير وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 4173ورقم قيد  38033مركز عام عن دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية
والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على الموافقات اللزمة موافقة امنية رقم  373لسنة  .2022بجهة
محافظة الجيزة  963مجاورة  4الحى الثانى وحدة رقم 3
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 - 14اسلم سعيد حسن رجب وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  4339ورقم قيد  38049مركز عام عن التوريدات العموميه بجهة محافظة الجيزة الحى السادس
مجاوره  10عماره 25
 - 15احمد سيد عبدالحفيظ رضوان وشريكه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  4391ورقم قيد  38055مركز عام عن ادارة وتشغيل المنشات الصناعية والتوريدات
العمومية بجهة محافظة الجيزة الحى  6مج  4عمارة 55
 - 16عدلى يوسف جرجس شركاه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 4442ورقم قيد  38059مركز عام عن انشاء وبيع وتسويق مول تجارى بجهة محافظة الجيزة مشروع
حدائق الفردوس مدخل مدينة 6اكتوبر طريق الواحات البحرية
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فروع الشركات
 - 1محمد صابر عبدالحميد وشريكه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  3828ورقم قيد 26547
فرعى عن تجارة الزجاج و اللوميتال والسيكوريت والستيراد والتصدير ( فيما عدا المجموعه  19والفقرة 36
من المجموعه  )6بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /محل  4ق  2375مج  8ح  2محور الكفراوي
 - 2باكينام مصطفى اسماعيل ابراهيم وشريكها قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3874ورقم قيد
 24624فرعى عن اصبح النشاط  /المقاولت المتكامله والتوريدات العامه للجهات الملزمه بالخصم والتحصيل
تحت حساب الضريبه فقط بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /قطعه رقم  472بامتداد المنطقه الصناعيه
الثالثه
 - 3باكينام مصطفى اسماعيل ابراهيم وشريكها قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3877ورقم قيد
 24624فرعى عن اصبح النشاط  /المقاولت المتكامله والتوريدات العامه للجهات الملزمه بالخصم والتحصيل
تحت حساب الضريبه فقط بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /وحده  x7 115مشروع اركان بلزا
الشيخ زايد
 - 4شركه مصر للصرافة قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3846ورقم قيد  37956فرعى عن
مزاولة عمليات الصرافه ويقتصر نشاطها على شراء النقد الجنبى وبيعه لحساب الشركه ويتم التعامل نقدا داخل
مقارها ومع عملء موجودين فيها شراء اوراق النقد الجنيى ( بنكوت ) وبيغها لحسابها وتحت مسئوليتها كما
يجوز تعامل الشركه بالبيع والشراء لوراق النقد الجنيى مع البنوك وكل ذلك وفقا لحكام القانون  88لسنة 2003
الصادر بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلته ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة
القاهرة  153ش محمد فريد برج بنك مصر
 - 5شركه مصر للصرافة قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3846ورقم قيد  37956فرعى عن
مزاولة عمليات الصرافه ويقتصر نشاطها على شراء النقد الجنبى وبيعه لحساب الشركه ويتم التعامل نقدا داخل
مقارها ومع عملء موجودين فيها شراء اوراق النقد الجنيى ( بنكوت ) وبيغها لحسابها وتحت مسئوليتها كما
يجوز تعامل الشركه بالبيع والشراء لوراق النقد الجنيى مع البنوك وكل ذلك وفقا لحكام القانون  88لسنة 2003
الصادر بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلته ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة الجيزة
المحل التجاري رقم ( )118أ بالدور الرضي بالمجمع والداري المسمي (مجمع ماجده للفنون) والمقام علي قطعه
الرض ( )3-1بالحور المركزي بمدينه السادس من اكتوبر
 - 6احمد اسامه طه وشركاة قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3865ورقم قيد  37962فرعى عن
تجميع كشافات الى انشطه الشركة بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم  - 56حى الياسمين  -المنطقة الثامنة
 - 7احمد اسامه طه وشركاة قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3865ورقم قيد  37962فرعى عن
تجميع كشافات الى انشطه الشركة بجهة محافظة الجيزة منطقة الخدمات بقرية ليجاندا  -مدينة الشيخ زايد مركز -
المجاورة الولى  -الحى الثانى  i3 -المبنى التجارى  -الوحدة 7101vr1667
 - 8الشركة المصرية اللمانية للتجارة والستيراد قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3865ورقم قيد
 37962فرعى عن تجميع كشافات الى انشطه الشركة بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم  - 56حى الياسمين -
المنطقة الثامنة
 - 9الشركة المصرية اللمانية للتجارة والستيراد قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3865ورقم قيد
 37962فرعى عن تجميع كشافات الى انشطه الشركة بجهة محافظة الجيزة منطقة الخدمات بقرية ليجاندا -
مدينة الشيخ زايد مركز  -المجاورة الولى  -الحى الثانى  i3 -المبنى التجارى  -الوحدة 7101vr1667
 - 10عمرو حسام فهيم وشريكه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4070ورقم قيد  20618فرعى
عن اصبح النشاط /تصنيع الكياس والرولت البلستيك ومواد التعبئة والتغليف والستيراد والتصدير بجهة
محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان /ق 125ب امتداد الصناعيه السادسه
 - 11البنك الهلي المصري قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  4509ورقم قيد  15735فرعى عن
مزاولة جميع العمال المصرفية بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع باسم  /ندى المراغى بالعنوان  4 /ش المتحف
الزراعى
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 - 12البنك الهلي المصري قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  4509ورقم قيد  15735فرعى عن
مزاولة جميع العمال المصرفية بجهة محافظة الجيزة فرع  /مول سيتي مارك الشيخ زايد بالعنوان  /مبني
تجارى ادارى سيتي مارك بالقطعة رقم ( )6المحور المركزى الجنوبي
 - 13شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  4536ورقم قيد
 17584فرعى عن تمليك وادارة المحلت السياحيه التى تقوم بانتاج وعرض وبيع الحلوى والكونفيزرتى
والخبز المميز والستيراد والتصدير فى حدود غرض لشركه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى
وجه من الوجه مع الهيئات والمنشأت التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 3شارع شجرة الدر الزمالك
 - 14شركه لبوار للمحلت السياحيه ش  0م  0م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  4536ورقم قيد
 17584فرعى عن تمليك وادارة المحلت السياحيه التى تقوم بانتاج وعرض وبيع الحلوى والكونفيزرتى
والخبز المميز والستيراد والتصدير فى حدود غرض لشركه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى
وجه من الوجه مع الهيئات والمنشأت التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة الجيزة المحل رقم ( )20والكائن بالدور الرضي حيث المول رقم ( )4بالممشي السياحي -
محور العبور  -مدينه الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 15شركه للبوار للمحلت السياحيه ش  .م  .م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  4556ورقم قيد
 17584فرعى عن تمليك وادارة المحلت السياحيه التى تقوم بانتاج وعرض وبيع الحلوى والكونفيزرتى
والخبز المميز والستيراد والتصدير فى حدود غرض لشركه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى
وجه من الوجه مع الهيئات والمنشأت التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 3شارع شجرة الدر الزمالك
 - 16شركه للبوار للمحلت السياحيه ش  .م  .م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  4556ورقم قيد
 17584فرعى عن تمليك وادارة المحلت السياحيه التى تقوم بانتاج وعرض وبيع الحلوى والكونفيزرتى
والخبز المميز والستيراد والتصدير فى حدود غرض لشركه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى
وجه من الوجه مع الهيئات والمنشأت التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة الجيزة المحل التجاري رقم ( )G28الدور الرضي  -مول بلزا  -المقام علي قطعه
الرض  3 / 18 / 1و  4 / 18 / 1منطقه المحور المركزي الخدمي  -مدينه  6اكتوبر
 - 17اشرف زغلول عبدالقوى دبور وشريكه قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  4578ورقم قيد
 31639فرعى عن انتاج وتصنيع وتجارة وتوريد كافة انواع الحلويات الشرقية والغربية واليس كريم بجهة
محافظة الجيزة محل  1ع  2 - 219ش الملك فيصل  -فيصل
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محو  -شطب
 - 1مكتب الحناوى لتوريد العمالة بالداخل تاجر فرد سبق قيده برقم  20994قيد فى  2014-08-19برقم ايداع
 2497وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 2عادل عبدالغنى فرج ابو النجا تاجر فرد سبق قيده برقم  35267قيد فى  2021-04-08برقم ايداع
 2146وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 3اشرف فتحى محمد بهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17572قيد فى  2012-09-23برقم ايداع 2432
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 4رضوى عبدالعال عبدالقوى السيد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  28232قيد فى  2017-12-27برقم
ايداع  5188وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 5محمد عبدالحافظ محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  36755قيد فى  2021-12-01برقم ايداع 6786
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 6عبدالغنى رجب عبدالغنى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  15695قيد فى  2011-08-22برقم ايداع
 4196وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 7تعيلب لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  21194قيد فى  2014-09-25برقم ايداع 2938
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 8احمد سعد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  29405قيد فى  2018-06-25برقم ايداع 3058
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر لترك التجاره
 - 9محمد عاطف عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29704قيد فى  2018-08-08برقم ايداع
 3792وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 10يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10885قيد فى  2010-06-08برقم ايداع
 1926وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 11يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10885قيد فى  2010-06-08برقم ايداع
 1923وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع
 - 12ناصر صلح قرنى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  22140قيد فى  2021-10-25برقم ايداع 5841
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للغاء الرئيسى الخر
 - 13احمد السيد محمد بسيونى الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  31809قيد فى  2019-08-28برقم ايداع
 3569وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 14محمود سعد الدين ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3129قيد فى  2000-06-06برقم ايداع
 605وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو القيد للوفاة
 - 15صبحى عبدالحميد عبدالعظيم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  11078قيد فى  2009-10-21برقم
ايداع  1746وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 16طارق سعد مكرم حنا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  18948قيد فى  2013-06-11برقم ايداع
 1656وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 17محمد حسين محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  23431قيد فى  2015-12-01برقم ايداع 3928
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 18اسماعيل غباشى ابراهيم ابو لبده تاجر فرد سبق قيده برقم  29926قيد فى  2018-09-18برقم ايداع
 4407وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 19رباب فكرى طاهر فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  33179قيد فى  2020-05-10برقم ايداع 1710
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 20محمود عبدالظاهر محمد عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  33807قيد فى  2020-09-10برقم ايداع
 4106وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 21نهاد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32097قيد فى  2019-10-13برقم ايداع  4331وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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 - 22عبدالناصر مهدى عبدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  36699قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 6587وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 23احمد مجدى انور الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7263قيد فى  2005-06-11برقم ايداع 1086
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجاره
 - 24مجدي بديع غالي بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  8815قيد فى  2006-12-03برقم ايداع  1812وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك النشاط
 - 25محسن مصطفى امام مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10591قيد فى  2009-06-25برقم ايداع
 951وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 26اشرف فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  26896قيد فى  2019-06-05برقم ايداع 1092
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل حذف النشاط
 - 27محمود حسن محمد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  35973قيد فى  2021-08-19برقم ايداع 4349
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو القيد للغاء الفرع
 - 28محى جلل سليمان سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14154قيد فى  2010-12-27برقم ايداع 4204
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 29عمر سليمان محمد سليمان عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  23829قيد فى  2016-02-09برقم ايداع
 504وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 30البيومي عبدا البيومي ابراهيم خيره تاجر فرد سبق قيده برقم  37839قيد فى  2022-05-18برقم
ايداع  3433وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 31محمد عبدالستار محمد عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  14799قيد فى  2011-03-13برقم ايداع
 934وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 32محمد رمضان محمد محمود مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  34103قيد فى  2020-10-21برقم ايداع
 5013وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 33صفاء محمد على دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  26388قيد فى  2017-04-04برقم ايداع 1557
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو قيد الفرع
 - 34صفاء محمد على دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  26388قيد فى  2017-03-16برقم ايداع 3031
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 35عاطف محمد مهدى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  27230قيد فى  2017-08-02برقم ايداع
 3341وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 36عادل فؤاد عيد ابو عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  15650قيد فى  2011-08-09برقم ايداع 4112
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل محو القيد وترك النشاط
 - 37احمد محمد محمود نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  31698قيد فى  2019-08-05برقم ايداع 3268
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 38حسين مهنى خالد مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم  34446قيد فى  2020-12-13برقم ايداع 6145
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 39مركز طارق لصيانه السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  1495قيد فى  1997-10-29برقم ايداع
 1176وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 40محمد عبدا العوضى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  16248قيد فى  2011-12-28برقم ايداع
 5238وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 41عمرو حسين محمد كامل الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  16376قيد فى  2012-01-23برقم ايداع
 240وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل محوالقيد وترك النشاط
 - 42فاطمة حسين كامل فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  21735قيد فى  2015-01-18برقم ايداع  147وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط
 - 43هبه سراج فهمى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  22284قيد فى  2015-05-06برقم ايداع  1456وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
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 - 44اصبح السم التجارى ياقوت للتنمية تاجر فرد سبق قيده برقم  22657قيد فى  2015-07-07برقم
ايداع  2295وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 45اسامة محمد سامى حفنى عكاشة تاجر فرد سبق قيده برقم  26522قيد فى  2017-04-03برقم ايداع
 1524وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل محو القيد وترك التجاره
 - 46عصام السيد رمضان فرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  27712قيد فى  2017-10-17برقم ايداع
 3781وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 47ابراهيم محمد زكى الدين الشيباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  34111قيد فى  2020-10-22برقم ايداع
 5046وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل محو القيد وترك النشاط
 - 48هانى خالد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36650قيد فى  2021-11-17برقم ايداع
 6444وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محوة القيد لترك التجارة
 - 49احمد حمدان كمال الدين قليعى تاجر فرد سبق قيده برقم  14662قيد فى  2011-02-28برقم ايداع
 753وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 50حنان محمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  19996قيد فى  2014-02-17برقم ايداع 445
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 51عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  30777قيد فى  2019-01-27برقم ايداع
 412وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 52هاجر اسامه محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  36795قيد فى  2021-12-09برقم ايداع 6927
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 53ايمان حسنى حسين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  37234قيد فى  2022-03-01برقم ايداع 1596
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع
 - 54مصطفى فايد مصطفى عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  15301قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 3401وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 55احمد سامى احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29383قيد فى  2018-06-21برقم ايداع 3013
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 56ياسر خالد عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34799قيد فى  2021-02-08برقم ايداع 669
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 57محمد جابر السعيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  36195قيد فى  2021-09-19برقم ايداع
 4977وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 58محمد جابر السعيد اسماعيل عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  36195قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
 6151وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 59ليلى محمود احمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  15169قيد فى  2011-04-21برقم ايداع 3261
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 60ابراهيم دسوقى شلقامى دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  24785قيد فى  2016-07-21برقم ايداع
 2749وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 61اسلم محمد جمال سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  29971قيد فى  2018-09-26برقم ايداع
 4557وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 62طارق محمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  23102قيد فى  2015-10-05برقم ايداع 3206
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 63ابوبكر طه ياسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  37251قيد فى  2022-02-15برقم ايداع  1157وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 64احمد محمود احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37766قيد فى  2022-04-27برقم ايداع
 3115وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 65خلف احمد عبدالوهاب على تاجر فرد سبق قيده برقم  9229قيد فى  2007-03-27برقم ايداع 501
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
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جريدة السماء التجارية

 - 66محمد انور حسن عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  34560قيد فى  2020-12-31برقم ايداع 6517
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل محو القيد لترك التجارة
 - 67وليد على صالح على تاجر فرد سبق قيده برقم  37757قيد فى  2022-04-27برقم ايداع  3083وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 68رامز مرسى مرسى البدرشينى تاجر فرد سبق قيده برقم  13584قيد فى  2010-10-12برقم ايداع
 3309وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 69زياد ايهاب وجدى عطوه مباشر تاجر فرد سبق قيده برقم  29024قيد فى  2018-04-18برقم ايداع
 2066وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 70ايمن محمد عبداللطيف عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  34725قيد فى  2021-01-31برقم ايداع
 458وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 71صابر على صابر عكاشة تاجر فرد سبق قيده برقم  36231قيد فى  2021-09-22برقم ايداع 5098
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 72عبدالرحمن احمد فكرى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  37949قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3832وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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Page 19 of 64

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

رأس المال
 - 1سيد محمد عبدالمحسن ابوالنجا تاجر فرد سبق قيده برقم  29478قيد فى  2018-07-08برقم ايداع
 3232فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 2على محمود على احمد محمد عنز تاجر فرد سبق قيده برقم  19845قيد فى  2014-01-20برقم ايداع
 170فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3تيمثياوس عبده ملك منقريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  33843قيد فى  2020-09-15برقم ايداع
 4195فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 4ناصر صلح قرنى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  22140قيد فى  2021-10-25برقم ايداع 5842
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 5محمد جلل محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم  9749قيد فى  2008-03-23برقم ايداع  307فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6محمد حسن ابو الحسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  23156قيد فى  2015-10-18برقم ايداع 3333
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 7ناصر محمد عبدالباسط محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  23522قيد فى  2015-12-15برقم ايداع
 4117فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 8سامى ناجى صالح ابسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم  32301قيد فى  2019-11-19برقم ايداع 4959
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 9محسن عيد محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  38014قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4044
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 10على عبدالتواب موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  10631قيد فى  2009-07-02برقم ايداع
 1019فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 11مجدى محمود عبده عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  17648قيد فى  2012-10-04برقم ايداع
 2561فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12عبدالحميد السيد عبدالسلم الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  19346قيد فى  2013-10-09برقم ايداع
 2452فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13عماد وديع حنين عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  24152قيد فى  2016-03-23برقم ايداع 1198
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 14احمد فوزى محمد عبدالقادر ابوالليف تاجر فرد سبق قيده برقم  29641قيد فى  2018-08-01برقم ايداع
 3667فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 15عبدا خالد احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  34932قيد فى  2021-02-21برقم ايداع 1033
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16لطفى محمد محمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  15088قيد فى  2011-04-12برقم ايداع  3123فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17حمدى عبداللطيف شقلوف حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  37792قيد فى  2022-05-11برقم ايداع
 3221فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 18احمد محمد عبدالتواب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  35333قيد فى  2021-04-21برقم ايداع
 2391فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19رمضان عبدالعظيم محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  37732قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 2997فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 20مينا بطرس عياد فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  25758قيد فى  2017-01-03برقم ايداع  59فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000,000.000
 - 21احمد محسن مكرم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29115قيد فى  2018-05-03برقم ايداع 2321
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 22محمد عبداللطيف محمد ابوالحارث تاجر فرد سبق قيده برقم  30297قيد فى  2018-11-13برقم ايداع
 5374فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 23محمد نبيل عبدالجواد عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  15640قيد فى  2011-08-03برقم ايداع
 4088فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 24امانى السيد محمد على شعيشع تاجر فرد سبق قيده برقم  29141قيد فى  2018-05-07برقم ايداع
 2380فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 25الحسينى يحيى محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  29995قيد فى  2018-09-30برقم ايداع
 4603فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 26حنفى محمود عساف سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  14628قيد فى  2011-02-22برقم ايداع 700
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 27مصطفى ممدوح ممدوح سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37731قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 2996فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 28عصام عبدالرحمن عبد اللطيف محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  29907قيد فى 2018-09-16
برقم ايداع  4362فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 29احمد خالد مصطفى نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  31846قيد فى  2019-09-04برقم ايداع 3664
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
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العناوين
 - 1سعيد مصطفى السعيد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  28769قيد فى  2018-03-13برقم ايداع
 1410وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /محل لرقم 25
مبنى  3Aمول المعز الحى الثانى عشر الشيخ زايد
 - 2هانى عبده محمود مجاهد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  28787قيد فى  2018-03-14برقم ايداع
 1444وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /شقه رقم 1الدور
الرضى عماره  193امتداد التوسعات الشماليه 209
 - 3احمد رضا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  730قيد فى  1993-07-12برقم ايداع  396وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 5 /ش سلمة
سراى القبة من محطة القبة بنشاط /تصنيع المواسير وتشغيل الثاث المعدنى والستيراد والتصدير براس مال
خمسمائة الف جنيه فقط
 - 4منال عبدالعظيم عوض رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  19053قيد فى  2013-07-10برقم ايداع
 1873وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان محلين  8و 9
المجاورة  9الحى السادس السوق التجارى
 - 5محمد ناجح مجاهد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  33277قيد فى  2020-06-21برقم ايداع
 2030وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /الحى العاشر عقار
 17دور ارضى شقة  2مج  1اهالى
 - 6على احمد محمود بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  9428قيد فى  2007-06-12برقم ايداع  898وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /ق  69و  70المنطقه
الصناعيه  2الدور  1فوق الرضى
 - 7محمد مجدى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22440قيد فى  2015-05-31برقم ايداع 1819
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /عقار ج مجمع على الدين
ميدان ليلة القدر مكتب 123
 - 8مراد مجدى عبدالعزيز موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  23700قيد فى  2016-01-19برقم ايداع
 227وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان /محل  5و 6
مشروع باراديس مول الدور الرضى حدائق اكتوبر
 - 9جمال حمدى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27251قيد فى  2017-08-07برقم ايداع 3397
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /محل رقم  74مبنى أ
مجمع على الدين المحور المركزى
 - 10احمد سعد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  29405قيد فى  2018-06-25برقم ايداع 3058
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 267الغاء الرئيسى الخر بالعنوان /
المنطقة الصناعية مخازن الشباب  300متر
 - 11ايمن محمد مصطفى الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  29976قيد فى  2018-09-26برقم ايداع
 4565وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسى الخر الكائن
بالعنوان  /محل رقم  2عماره  2الطابق الرضى بمشروع سوليمار اكتوبر بنشاط بيع لحوم و دواجن
 - 12ايمن محمد مصطفى الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  29976قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 6090وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسى الخر الكائن
بالعنوان  /محل رقم  2عماره  2الطابق الرضى بمشروع سوليمار اكتوبر بنشاط بيع لحوم و دواجن
 - 13محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36289قيد فى  2021-09-29برقم ايداع
 5253وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بدسا
 - 14محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36289قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
 1895وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب 30 3ش اسكان المستقبل
63م
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 - 15محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36289قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
 1895وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بدسا
 - 16ناصر صلح قرنى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  22140قيد فى  2021-10-25برقم ايداع
 5841وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسى الخر
 - 17ناصر صلح قرنى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  22140قيد فى  2015-04-12برقم ايداع
 1144وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الرئيسى الخر الكائن
بالعنوان /منطقة800فدان قطاع (أ) سوق تجارى رقم( )3مكتب رقم 2بنشاط المقاولت
 - 18ناصر صلح قرنى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  22140قيد فى  2015-04-12برقم ايداع
 1144وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح نشاط رئيسى اخر بالعنوان /
محل رقم  2الحى  6مرحلة الشباب 63م سنتر الردنيه عن نشاط كافيتريا وبراس مال  5000خمسة الف جنيه
وبسمه تجاريه  /ليالى الحلميه
 - 19ناصر صلح قرنى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  22140قيد فى  2015-04-12برقم ايداع
 1144وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تخفيض راس المال للرئيسى
الخر الكائن بالعنوان /المنطقة السادسة ابنى بيتك قطاع(ه) سوق رقم 1مكتب رقم 7الى  5000خمسة الف جنيه
 - 20مهران محمود عبدالحميد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  29546قيد فى  2018-07-17برقم ايداع
 3403وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  196 /ش
فيصل الجيزه
 - 21سالم محمد كامل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  35796قيد فى  2021-07-14برقم ايداع 3823
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسى اخر بالعنوان  46 /شارع
اللسلكى المعادي الجديده بنشاط /بيع اثاث خشبي وبرأس مال 25000
 - 22محمد حسن ابو الحسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  23156قيد فى  2015-10-18برقم ايداع
 3333وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/محل60سنترالمدينه
التجارى ميدان النجده ح4
 - 23عبدالرحيم عبدالنعيم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12817قيد فى  2010-06-30برقم ايداع
 2173وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /محل رقم20
سنتر الفيروز الحى الثانى المحور المركزى
 - 24مصطفى محمد عبده حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  22135قيد فى  2015-04-09برقم ايداع
 1135وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسى اخر بالعنوان  /ح
 11مج  2ع  8شقه  - 2بنشاط تسويق عقارى وتشطيبات عموميه -برأس مال 50000
 - 25عاطف فايز ابراهيم السعدى تاجر فرد سبق قيده برقم  25411قيد فى  2016-11-07برقم ايداع
 4568وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /محل A1/11/10
سوق المعز مج  2ح  12الشيخ زايد
 - 26احمد هشام محمود محمد عزت تاجر فرد سبق قيده برقم  32303قيد فى  2019-11-19برقم ايداع
 4964وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /كشك مبنى
سيتى مارك ق- 6المحور المركزى الجنوبى
 - 27أحمد حسن حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36163قيد فى  2021-09-14برقم ايداع 4900
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /ع  71ح  10مج  6شقة 2
 - 28عصام الدين صلح ابو بكر محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  14037قيد فى 2010-12-15
برقم ايداع  4029وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان 21 /
شارع احمد عرابي زاوية دهشور مركز البدرشين
 - 29جرجس سليم لمعى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22645قيد فى  2015-07-06برقم ايداع 2268
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /ح 12سنتر المجد التجارى
محل 35
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 - 30سها يوسف احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  31225قيد فى  2019-04-15برقم ايداع 1807
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /شقه  1ع  270ح  4مج
2
 - 31يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10885قيد فى  2009-08-27برقم ايداع
 1428وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تغيير نشاط الرئيسى الخر
بالعنوان /الشيخ زايد الحى  13مجاورة  4عمارة  55محل رقم  5ليصبح/بيع منظفات وادوات منزليه
 - 32مجدى محمود عبده عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  17648قيد فى  2012-10-04برقم ايداع
 2561وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /مجمع على الدين
مبنى ج الدور فوق الرضى محل15
 - 33ملك رضا مصطفى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36306قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 3379وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى  2عقار  26العمرانية 2
 - 34ملك رضا مصطفى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36306قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
 5295وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مخازن الشباب  300م رقم 772
المنطقه السادسه -
 - 35ملك رضا مصطفى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36306قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
 5295وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى  2عقار  26العمرانية 2
 - 36سيد فاروق خميس السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17565قيد فى  2012-09-23برقم ايداع 2423
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /الحى 5مج 2ع64د
المحور المركزى
 - 37عصام الدين صلح ابو بكر محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  14037قيد فى 2010-12-15
برقم ايداع  4029وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات
العنوان ليصبح21/ش احمد عرابى الدور الرضى زاويه دهشور البدرشين
 - 38اشرف فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  26896قيد فى  2017-05-28برقم ايداع 2442
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء نشاط الرئيسى الخر بالعنوان /
مدينة الشيخ زايد الحى  17بفرلى هيلز قطعة  17 , 16الدور الثانى
 - 39احمد الصايم محمد بسوطى تاجر فرد سبق قيده برقم  34809قيد فى  2021-02-08برقم ايداع
 700وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدرات بيانات العنوان ليصبح /
الشيخ زايد ح 11محل 4سويقه مج3
 - 40عبدالهادى السيد ذكى على تاجر فرد سبق قيده برقم  8461قيد فى  2006-08-10برقم ايداع 1191
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /رقم 26مبنى  2مجمع
المل الصناعى ش حماده امام
 - 41جهاد زكريا ابراهيم رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  33456قيد فى  2020-07-14برقم ايداع
 2551وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم اضافة نشاط  /توريد منتجات
البان وايس كريم الى نشاط تغليف شيكولته للنشاط الرئيسى الخر الكائن بمول  3عمارات محل 3بفرلى هيلز
الشيخ زايد
 - 42محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36289قيد فى  2021-09-29برقم ايداع
 5253وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /مكتب  7ح  2مج
 2ق 357/355
 - 43محمد حسنين محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36289قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
 1895وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح  /مكتب
 7ح  2مج  2ق 357/355
 - 44محمد فاروق حسن ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  25630قيد فى  2016-12-14برقم ايداع 5114
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /عقار  119شقة  6بالدور
الثانى المنطقة السياحية السادسة امام مول العرب
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 - 45مروة كمال فتحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34433قيد فى  2020-12-09برقم ايداع 6101
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /محل  2عقار  9ب
الفردوس
 - 46اصبح السم التجارى ياقوت للتنمية تاجر فرد سبق قيده برقم  22657قيد فى  2015-07-07برقم
ايداع  2295وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو والغاء الفرع الكائن
بالعنوان1 /أ عمارة العربية للتصنيع من شارع مكرم عبيد شقة 72
 - 47مهران محمود عبدالحميد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  29546قيد فى  2018-07-17برقم ايداع
 3403وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل نشاط الفرع الكائن فى1 /ش
العشرين فيصل الجيزه ليصبح /وكيل توزيع اجهزة تليفون بالعموله فقط و تعديل السمه التجاريه لتصبح  /دريم
استورز dream stores
 - 48مهران محمود عبدالحميد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  29546قيد فى  2018-07-17برقم ايداع
 3403وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ننشاط الفرع الكائن فى 2 /
ش شوقى من العشرين فيصل الجيزه ليصبح /وكيل توزيع اجهزة تليفون بالعموله فقط وتعديل السمه التجاريه
لتصبح /دريم استورز dream stores
 - 49مهران محمود عبدالحميد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  29546قيد فى  2018-07-17برقم ايداع
 3403وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل السمه التجاريه للفرع الكائن
فى /محل رقم  5بالدور الرضي عقار رقم  1قطعة  3بلوك  86م الشطر الثالث عشر زهراء المعادى لتصبح
dream stores
 - 50ايمان حسنى حسين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  37234قيد فى  2022-02-13برقم ايداع
 1102وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاءالفرع الكائن في 17ج -
المحور الخدمى مول لسيتيه الدور الثانى شقه 3
 - 51ايمان حسنى حسين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  37234قيد فى  2022-03-01برقم ايداع
 1596وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع
 - 52وليد رمضان محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  30044قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
 7730وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة  4عمارة  108الحى 1
مجاورة  3الشيخ زايد
 - 53تعديل السم التجارى ليصبح صيدلية د سهير منتصر تاجر فرد سبق قيده برقم  9756قيد فى
 2008-03-26برقم ايداع  325وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
استدراك بيانات العنوان ليصبح /محل  1عمارة  47بلوك  3مج  1ح 3
 - 54عصام الدين صلح ابو بكر محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  14037قيد فى 2010-12-15
برقم ايداع  4029وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان
ليصبح61 /ش احمد عرابى الدور الرضى زاويه دهشور البدرشين الجيزه
 - 55مصطفى محمود محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19223قيد فى  2013-09-12برقم ايداع
 2229وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان /قطعه 301
الحى  7المحورالمركزى محل رقم1
 - 56اسلمان سيد عبدالهادى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  33910قيد فى  2020-09-23برقم ايداع
 4391وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /محل 3سوق
الجمله
 - 57مصطفى عبدالعظيم محمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  34061قيد فى  2020-10-19برقم ايداع
 4915وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /محل  21عقار
 315و  316عمارات السرايا الحى 7
 - 58مختار عيد صادق صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  14895قيد فى  2011-03-23برقم ايداع 1064
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط ليصبج/
العقار رقم  7شارع طلب عبدا طلب العطف مركز العياط
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 - 59ريهام احمد ابوعوف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  22642قيد فى  2015-07-06برقم ايداع
 2262وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع الكائن بالعنوان /ح 6
محل  1سنتر وادى الملكة الدور الرضي ليصبح رئيسى اخر بنشاط /تجارة وبيع الجهزه الكهربائيه والمحموله
وبيع الثاث المنزلى والمفروشات والنجف
 - 60ريهام احمد ابوعوف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  22642قيد فى  2015-07-06برقم ايداع
 2262وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /محل 121الدور 1
طيبه جراند مول المبنى قطعه أ 3/ 65 /
 - 61سنوسى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  30519قيد فى  2018-12-17برقم ايداع  5989وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /شقة  6الدور الرابع مج  2ح 4
عمارة  299شركات جيزة
 - 62احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  27447قيد فى  2017-09-10برقم ايداع
 3995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 4/ش سيد
حماده المرج الغربيه
 - 63احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  27447قيد فى  2017-09-10برقم ايداع
 3995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  51 /ش
النفق الشرقى الملك الصالح
 - 64احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  27447قيد فى  2017-09-10برقم ايداع
 3995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  10 /ش
محمد عز العرب
 - 65احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  27447قيد فى  2017-09-10برقم ايداع
 3995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان /شارع طراد
النيل
 - 66احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  27447قيد فى  2017-09-10برقم ايداع
 3995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان  /طريق
مصر اسيوط الزراعي منيل شيحه
 - 67حسين عبدالتواب حسن حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  29635قيد فى  2018-07-31برقم ايداع
 3653وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /الدورين الول
والثانى فوق الرضى قطعه  577مخازن الشباب
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النشاط
 - 1محمود محمد احمد كوهيه تاجر فرد سبق قيده برقم  22125قيد فى  2015-04-08برقم ايداع 1118
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /استغلل عنابر دواجن امهات التسمين
 - 2هانى عبده محمود مجاهد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  28787قيد فى  2018-03-14برقم ايداع
1444وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /عمل اختبارات المياه والغذيه
والقياسات البيئيه والفحص والمعايره
 - 3مترى عزت فرج مترى تاجر فرد سبق قيده برقم  37199قيد فى  2022-02-08برقم ايداع 972وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تجارة الدوات الصحية والكهربائية
 - 4صفاء محمد محمود محمد صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  28573قيد فى  2018-02-13برقم ايداع
838وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط /التسويق العقارى
 - 5احمد جمال محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  36148قيد فى  2021-09-12برقم ايداع 4853وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /سوبر ماركت
 - 6ياسر محمد متولى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  37467قيد فى  2022-03-13برقم ايداع 1932وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /ادارة مطاعم وتوريدات بن
 - 7على محمود على احمد محمد عنز تاجر فرد سبق قيده برقم  19845قيد فى  2014-01-20برقم ايداع
170وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /استثمار عقارى
 - 8مراد مجدى عبدالعزيز موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  23700قيد فى  2016-01-19برقم ايداع 227
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /الستيراد
 - 9مراد مجدى عبدالعزيز موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  23700قيد فى  2016-08-31برقم ايداع
3806وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /الستيراد
 - 10محمد حمدى محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  20739قيد فى  2014-06-24برقم ايداع
1872وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /ادارة الكافيهات والمطاعم
 - 11عبدا محمد عبدا جادالرب تاجر فرد سبق قيده برقم  33727قيد فى  2020-08-31برقم ايداع
3893وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /اكاديمية كرة قدم وتسويق لعبين
 - 12هند مصطفى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35071قيد فى  2021-03-15برقم ايداع 1537
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /المقاولت
 - 13محمود عبدالرؤوف عبدالعال محمد شيخون تاجر فرد سبق قيده برقم  32600قيد فى  2020-01-02برقم
ايداع 37وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /ادارة منافذ بيع اغذية وماكولت
ومشروبات
 - 14عبدالرحمن طارق عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم  33584قيد فى  2020-08-06برقم ايداع
2938وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /سمكره ودهان سيارات
 - 15عاطف فايز ابراهيم السعدى تاجر فرد سبق قيده برقم  25411قيد فى  2016-11-07برقم ايداع
4568وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /سوبر ماركت
 - 16محسن عيد محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  38014قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4044
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح مزرعة انتاج البان
 - 17سعد عبدالفتاح ابوشعيشع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29248قيد فى  2018-05-17برقم ايداع
2624وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات عموميه ( فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماته)
 - 18يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10885قيد فى  2010-06-08برقم ايداع
1925وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بيع منظفات وادوات منزليه
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 - 19عماد حمدى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28967قيد فى  2018-04-11برقم ايداع 1916
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /التدريب على منح شهادة الجودة وتنمية
الموارد البشرية والخدمات البيئية الى النشاط الصلى /تاهيل الشركات والمنشأت لشهادة الجودة اليزو المعتمدة
فيما عدا المن والحراسة وتوريد العمالة والنترنت بعدالحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 359
لسنة .2022
 - 20عماد حمدى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28967قيد فى  2018-04-11برقم ايداع 1916
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /التدريب على منح شهادة الجودة وتنمية
الموارد البشرية والخدمات البيئية الى النشاط الصلى /تاهيل الشركات والمنشأت لشهادة الجودة اليزو المعتمدة
فيما عدا المن والحراسة وتوريد العمالة والنترنت بعدالحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 359
لسنة .2022
 - 21اشرف فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  26896قيد فى  2017-05-28برقم ايداع 2442
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تسويق الكتروني الى النشاط الصلى /
خدمات حكوميه  -فيماعدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه  -بموجب موافقه امنيه رقم  374لسنة 2022
 - 22عبدالهادى السيد ذكى على تاجر فرد سبق قيده برقم  8461قيد فى  2006-08-10برقم ايداع 1191
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /توريدات عامه وورشة سخانات
 - 23احمد محمد احمد لبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23397قيد فى  2015-11-25برقم ايداع
3862وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح دعاية واعلن فيماعدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على الترتخيص اللزمة موافقة المنية رقم  372لسنة 2022
 - 24جهاد زكريا ابراهيم رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  33456قيد فى  2020-07-14برقم ايداع 2551
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تنميه زراعيه واستصلح اراضي وتزيين
المطارات
 - 25جهاد زكريا ابراهيم رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  33456قيد فى  2020-07-14برقم ايداع 2550
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توريد منتجات البان وايس كريم
 - 26اسماعيل عثمان خضر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  14957قيد فى  2011-03-29برقم ايداع
2042وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /مقاولت ومقالب مخلفات عمومية على
ذات العين
 - 27محمد فاروق حسن ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  25630قيد فى  2016-12-14برقم ايداع 5114
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح خدمات كمبيوتر ماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب
الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم  363لسنة 2022
 - 28محمد عبدا السعيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  13245قيد فى  2010-08-19برقم ايداع
2810وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /مقاولت واشراف على التنفيذ
وتصميمات هندسيه
 - 29محمد سيد يوسف عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  33644قيد فى  2020-08-18برقم ايداع 3655
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /محل ماكولت ومشروبات تيك واى
 - 30احمد ثروت يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  37872قيد فى  2022-05-24برقم ايداع 3564
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات عموميه ( فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماته )
 - 31وائل عبدالخالق على عبدالخالق الشاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  29969قيد فى  2018-09-26برقم
ايداع 4548وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /المقاولت العامه والمتكامله
والمتخصصه
 - 32محمد حسام خليفه خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  31897قيد فى  2019-09-11برقم ايداع 3802
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /توريدات عموميه وتأجير سيارات لدى
الغير
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3655

 - 33محمد سيد يوسف عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  33644قيد فى  2020-08-18برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /بيع منتجات البان وعصائر
 - 34اسلمان سيد عبدالهادى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  33910قيد فى  2020-09-23برقم ايداع
4391وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /سوبر ماركت
 - 35محمود رمضان عبداللطيف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34218قيد فى  2020-11-09برقم ايداع
5404وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /مكتب نقل عمال ورحلت بالداخل
 - 36احمد رؤف محمد على جادو تاجر فرد سبق قيده برقم  26859قيد فى  2017-05-22برقم ايداع
2337وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /شحن بضائع بعد الحصول على
التراخيص اللزمه
 - 37ريهام احمد ابوعوف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  22642قيد فى  2015-07-06برقم ايداع 2262
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /تجارة وبيع الدراجات الناريه والموتسيكلت
والتوكتوك والتوكيلت التجاريه
 - 38ريهام احمد ابوعوف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  22642قيد فى  2020-09-27برقم ايداع 4448
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /تجارة وبيع الدراجات الناريه والموتسيكلت
والتوكتوك والتوكيلت التجاريه
 - 39ريهام احمد ابوعوف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  22642قيد فى  2020-09-27برقم ايداع 4447
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /تجارة وبيع الجهزه الكهربائيه المحموله
وبيع الثاث المنزلى والمفروشات والنجف
 - 40حافظ محمود حافظ بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10575قيد فى  2009-06-23برقم ايداع 933وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصنيع خطوط النتاج وكافة اللت والماكينات
التصنيع الغذائي
 - 41عصام عبدالرحمن عبد اللطيف محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  29907قيد فى  2018-09-16برقم
ايداع 4362وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /الستيراد والتصدير
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22125وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-08برقم ايداع  1,118.000الى  :اصبحت السمة /الصفا لتربية امهات التسمين
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37199وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-08برقم ايداع  972.000الى  :اصبحت السمة /بابتيست للتوريدات العمومية
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28573وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-13برقم ايداع  838.000الى  :اصبحت السمة التجارية /دى بلن انترناشونال
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37467وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-13برقم ايداع  1,932.000الى  :اصبحت السمة /بن الحمش
 - 5فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20739وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-24برقم ايداع  1,872.000الى  :اصبحت السمه التجاريه  /ساب للستثمار العقارى وادارة
الكافيهات والمطاعم
 - 6فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22140وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع  3,959.000الى  :ليالى الحلميه
 - 7فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29546وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-17برقم ايداع  3,403.000الى  :اصبحت  /دريم استورز Dream Stores
 - 8فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32600وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-02برقم ايداع  37.000الى  :اصبحت السمة /الكرنك
 - 9فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  38014وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع  4,044.000الى  :محسن عيد محمود عويس
 - 10فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38014وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  4,044.000الى  :ليوجد
 - 11فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  38026وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  4,117.000الى  :وليد على مهنى اسماعيل
 - 12فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38026وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  4,117.000الى  :فيوتشر الكترونيكس للستيراد و التصدير
 - 13فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  24909وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-15برقم ايداع  3,049.000الى  :استدراك بيانات السم ليصبح /سامح بشاره بباوى قريصه
 - 14فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26896وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-28برقم ايداع  2,442.000الى  :اصبحت السمه التجاريه  /اوناتي للخدمات الحكوميه
 - 15فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  38032وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  4,163.000الى  :شهاب احمد باسم محمد احمد
 - 16فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38032وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  4,163.000الى  :ودينج شوب
 - 17فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13019وتم ايداعه
بتاريخ  2010-07-27برقم ايداع  2,477.000الى  :حذف السمة /الجمهورية للموتوسيكلت والتكاتك
 - 18فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  13019وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-27برقم ايداع  2,477.000الى  :استدراك بيانات السم ليصبح /سعيد على عبد السميع محمد
الهلوتى
 - 19فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  25130وتم ايداعه
بتاريخ  2016-09-26برقم ايداع  4,048.000الى  :اصبحت السمه التجاريه  /مؤسسة الناصر للتوريدات
 - 20فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  34433وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-09برقم ايداع  6,101.000الى  :اصبحت السمه  /ايكو موضه
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 - 21فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23573وتم ايداعه
بتاريخ  2015-12-22برقم ايداع  4,232.000الى  :اصبحت /السمة اوبتكس للبصريات
 - 22فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37827وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-17برقم ايداع  3,384.000الى  :اصبحت السمه التجاريه  /تونتي ام ( ) M 20
 - 23فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29969وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-26برقم ايداع  4,548.000الى  :اصبحت السمه التجاريه  /الحلول الهندسيه للمقاولت
 - 24فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31897وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-11برقم ايداع  3,802.000الى  :اصبحت السمه التجاريه  /أثر للتوريدات العموميه
وتأجير سيارات لحساب الغير
 - 25فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38025وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  4,115.000الى  :اصبحت السمه /مود mood
 - 26فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  33910وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-23برقم ايداع  4,391.000الى  :اصبحت السمه /البدايه
 - 27فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  34218وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-09برقم ايداع  5,404.000الى  :اصبحت السمه  /رام فايف للرحلت ونقل العمال
 - 28فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37952وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  3,842.000الى  :الماهر للستشارات الهندسيه والمقاولت العامه

الشخاص
 - 1حسن على عطا محمود وكيل مفوض المقيد برقم قيد  22550وتم ايداعه بتاريخ  2015-06-15برقم
ايداع 2035تم التأشير فى تاريخ  2015-06-15بــ **اضافة وكيل مفوض السيد /حسن على عطا محمود
 - 2محسن عيد محمود عويس تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  38014وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع 4044تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ
 - 3مجدى عبدالنبى صالح طه تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  38021وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع 4073تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ
 - 4وليد علي مهني اسماعيل تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  38026وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع 4117تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ
 - 5سامح بشاره بباوى قريصه تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  24909وتم ايداعه بتاريخ 2016-08-15
برقم ايداع 3049تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ استدراك بيانات السم ليصبح /سامح بشاره
بباوى قريصه وذلك بموجب الرقم القومى
 - 6شهاب احمد باسم محمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  38032وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم
ايداع 4163تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ
 - 7سعيد على عبد السميع محمد الهلوتى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  13019وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-27برقم ايداع 2477تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ استدراك بيانات السم ليصبح/
سعيد على عبد السميع محمد الهلوتى

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1امجد جابر سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  13011قيدت فى  2010-07-26برقم ايداع
 2469وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه
 - 2حمدى محمد زكى ومحمود خليل حسين وانور عبد الرحمن سالم العتيقى شركة سبق قيدها برقم 6880
قيدت فى  2005-02-02برقم ايداع  262وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة
واستلم كل طرف كافة حقوقه
 - 3مينا جوزيف سمير وشركاه شركة سبق قيدها برقم  23846قيدت فى  2016-02-10برقم ايداع 547
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه
 - 4أشرف محمد وهيثم سامى شركة سبق قيدها برقم  32667قيدت فى  2020-01-13برقم ايداع 236
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القد لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 5عبدالحميد سليمان عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  34440قيدت فى  2020-12-10برقم
ايداع  6132وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل
شريك كافه حقوقه
 - 6اصبح اسم الشركة عمر لشين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11218قيدت فى  2009-11-16برقم
ايداع  1979وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه
 - 7ايمن لشين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11218قيدت فى  2010-06-17برقم ايداع  2029وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه
 - 8معتز عبدالمحسن حسن سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16439قيدت فى  2012-02-07برقم
ايداع  274وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة
حقوقه
 - 9خالد عبدالرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  23537قيدت فى  2015-12-17برقم ايداع 4163
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه
 - 10ياسر محمد رافت زكى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  33836قيدت فى  2020-09-14برقم ايداع
 4177وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه
 - 11ساره عصام محمود وشريكها شركة سبق قيدها برقم  33023قيدت فى  2020-02-26برقم ايداع
 1232وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه
 - 12محمد خالد على احمد الحريشى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  29075قيدت فى 2018-04-23
برقم ايداع  2184وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل
شريك كافة حقوقه
 - 13شركة هاى لندز لدارة المنشأت والمشروعات التعليمية ( عبدالفتاح سعيد وشريكه) شركة سبق قيدها
برقم  12129قيدت فى  2016-09-21برقم ايداع  3990وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب
السجل محو القيد للغاء الفرع
 - 14مدرسة هاى لندز فى مصر للغات شركة سبق قيدها برقم  12129قيدت فى  2016-09-21برقم
ايداع  3990وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو القيد للغاء الفرع
 - 15ماجد جمال لطفى محمد زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4324قيدت فى  2002-04-13برقم
ايداع  134وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف
كافة حقوقه
 - 16ماجد جمال لطفى محمد زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4324قيدت فى  2012-01-05برقم
ايداع  1913027وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلك كل
طرف كافة حقوقه
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 - 17تعديل السم التجارى ليصبح ايهاب ياسين محمد السيد ابوخطاب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم
 28201قيدت فى  2017-12-25برقم ايداع  5100وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم
فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه
 - 18شركة احمد عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35127قيدت فى  2021-03-22برقم ايداع
 1724وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع
 - 19ميدل ايست تاج شركة سبق قيدها برقم  35127قيدت فى  2021-03-22برقم ايداع  1724وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع
 - 20المصرية للملبوسات بوريل (محمد امجد محمود ابراهيم وهشام محمود محمد ابراهيم وشركاهم) شركة
سبق قيدها برقم  10053قيدت فى  2008-11-06برقم ايداع  1180وفى تاريخ  2022-06-27تم محو
 شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع - 21احمد حسن الزمر وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  22598قيدت فى  2015-06-24برقم ايداع
 2143وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 22اسلم اسماعيل ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  26453قيدت فى  2017-03-23برقم ايداع
 4067وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك كافة
حقوقه
 - 23باسم منير كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24137قيدت فى  2016-03-21برقم ايداع 1160
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلك كل طرف كافة حقوقه
 - 24ماجد جرجس سليمان وشركائه شركة سبق قيدها برقم  35922قيدت فى  2021-08-10برقم ايداع
 4179وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك كافة
حقوقه
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رأس المال
 - 1تعديل السم التجارى ليصبح شعبان عثمان محمد ادم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24353قيدت فى
 2016-04-21برقم ايداع 1678وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها
200,000.000
 - 2احمد محمد عبدالغنى وشريكه محمد عبدا عبدالهادى شركة سبق قيدها برقم  29158قيدت فى
 2018-05-08برقم ايداع 2425وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها
24,000.000
 - 3اصبح اسم الشركة /شركة محمود عبدالنبى عبدالفتاح محمد همام وعبدالقادر محمد فضل عبدالقادر همام.
شركة سبق قيدها برقم  13399قيدت فى  2010-09-14برقم ايداع 3031وفى تاريخ 2022-06-05
تم تعديل رأس المال رأس مالها 20,000.000
 - 4اصبح اسم الشركة محمد شعبان حسن عبدالقادر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  23669قيدت فى
 2016-01-17برقم ايداع 170وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 5شركة محسن حامد عوض موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6022قيدت فى  2004-05-24برقم
ايداع 720وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 25,000,000.000
 - 6تعديل السم التجارى ليصبح ايهاب محمد عبده جويده وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  21886قيدت فى
 2015-02-18برقم ايداع 500وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 7شركة بلل احمد ابو ظلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25861قيدت فى  2017-01-18برقم ايداع
386وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000.000
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العناوين
 - 1محمد صابر عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26547قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
1594وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /قطعه رقم 253
ورش الشباب 300م الصناعى
 - 2محمد صابر عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26547قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
1594وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /محل  4ق
 2375مج  8ح  2محور الكفراوي
 - 3كارفى للستشارات المالية عن الوراق المالية  Karvy financial advisory servicesشركة سبق
قيدها برقم  34571قيدت فى  2021-01-04برقم ايداع 40وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /المكتب رقم  301الدور الثالث مبنى  - B2كابيتال بيزنس بارك
الشيخ زايد
 - 4باكينام مصطفى اسماعيل ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  24624قيدت فى  2016-06-07برقم
ايداع 2323وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /قطعه
رقم  472بامتداد المنطقه الصناعيه الثالثه
 - 5باكينام مصطفى اسماعيل ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  24624قيدت فى  2016-06-07برقم
ايداع 2323وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /وحده
 x7 115مشروع اركان بلزا الشيخ زايد
 - 6اصبح اسم الشركه /وائل حسين سيد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  29956قيدت فى
 2018-09-23برقم ايداع 4496وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح
العنوان  /مبنى وشقه رقم  6الدور الثالث على الدين
 - 7محمود رزيقة وشريكته شركة سبق قيدها برقم  24144قيدت فى  2016-03-22برقم ايداع 1182
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /مكتب رقم  1و  2برج 3
و  4بالدور الثانى الدارى بسنتر سيلفر مول القطعة رقم  44/2/1المحور المركزى
 - 8حسام الشاعر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  32298قيدت فى  2019-11-18برقم ايداع 4953
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان الحى  1مجاورة 8
عمارة  1472شمال مدخل العمارة
 - 9احمد محمد سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16480قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع 355
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /شقه رقم 1الدور الرضى
عقار رقم  23الحى  11المجاوره الولى الشيخ زايد الجيزه
 - 10بابل للتطوير العقارى شوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  37909قيدت فى  2022-05-29برقم
ايداع 3690وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان
ليصبح /ح 4مج 8ع  1741ش عبدالسلم امين
 - 11ياسر محمد حسنى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  27057قيدت فى  2017-07-06برقم ايداع
2883وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان182 /
شارع عمر لطفى ناصية ش الدلتا سبورتنج
 - 12ياسر محمد حسنى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  27057قيدت فى  2017-07-06برقم ايداع
2883وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /مكتب  305الدور
ال 3مبنى ب مجمع على الدين الحى 12
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 - 13رائد محمد سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  38030قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
4150وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان /معرض رقم 6
و  7عمارة رقم  3مول الزهور سيتى قطعة رقم  67ب الحى 12
 - 14تعديل السم التجارى ليصبح نيفين باسم محمد سعيد الجمل وشركاها شركة سبق قيدها برقم 15758
قيدت فى  2011-09-13برقم ايداع 4329وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة اصبح العنوان /شقة  10الدور الثانى عمارة  27الحى  13المنطقة  3الشيخ زايد
 - 15تعديل السم التجارى ليصبح عبدالفتاح سعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12129قيدت فى
 2010-04-13برقم ايداع 1169وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء
الفرع بالعنوان /قطعة رقم  2بين المجاروتين 13و  14غرب سوميد وتحويل مقر الفرع ليصبح مركز الشركة
الرئيسي
 - 16تعديل السم التجارى ليصبح عبدالفتاح سعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12129قيدت فى
 2010-04-13برقم ايداع 1169وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح
العنوان /قطعة رقم  2بين المجاروتين 13و  14غرب سوميد
 - 17هدى رمضان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  25280قيدت فى  2022-02-16برقم ايداع 1311
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى الول المجاورة السادسه عقار 1204
 - 18شركة هاى لندز لدارة المنشأت والمشروعات التعليمية ( عبدالفتاح سعيد وشريكه) شركة سبق قيدها برقم
 12129قيدت فى  2016-09-21برقم ايداع 3990وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة تم الغاء الفرع
 - 19مدرسة هاى لندز فى مصر للغات شركة سبق قيدها برقم  12129قيدت فى  2016-09-21برقم ايداع
3990وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع
 - 20اصبح /عبدالفتاح طلعت وشريكته شركة سبق قيدها برقم  26118قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع
870وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  /مبنى مول ملينايت
الدور الثانى وحده رقم  8شارع النسايم طريق الواحات
 - 21شركة الشافعى للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم  22244قيدت فى  2015-04-30برقم ايداع
1368وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع بالعنوان /وادى
النطرون الرست هاوس خلف معهد معاونى الشرطة
 - 22شركة الشافعى للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم  22244قيدت فى  2015-04-30برقم ايداع
1368وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان /ناحية القرية
الرابعة  -الجهاد
 - 23ابراهيم عبدالسميع محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36985قيدت فى  2022-01-04برقم ايداع
64وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم اصبح العنوان /كفور النيل  -مركز
الفيوم وبذلك يمحو القيد من سجل تجارى 6اكتوبر لنقل المقر الى محافظة اخرى
 - 24اشرف زغلول عبدالقوى دبور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  31639قيدت فى  2019-07-22برقم
ايداع 3060وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل  1ع  2 - 219ش
الملك فيصل  -فيصل
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النشاط
 - 1محمد صابر عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26547قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
 1594وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /الستيراد والتصدير
 - 2باكينام مصطفى اسماعيل ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  24624قيدت فى  2016-06-07برقم
ايداع  2323وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /المقاولت المتكامله
والتوريدات العامه للجهات الملزمه بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه فقط
 - 3نجلء عبدالكريم احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  17976قيدت فى  2012-12-02برقم ايداع
 3063وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /الستيراد والاستثمار العقارى
والتسويق العقارى وخدمات ترجمة وتعريب**اصبح النشاط /تصدير وتوريدات عمومية ومقاولت
 - 4اصبح اسم الشركة محمد احمد محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  22315قيدت فى
 2015-05-12برقم ايداع  1516وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/
التصدير
 - 5حسام الشاعر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  32298قيدت فى  2019-11-18برقم ايداع 4953
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /تجارة وتوزيع وتوريد المبيدات والسمده
والمخصبات الزراعيه ومبيدات صحيه عامه ومبيدات حشريه وفطريه والتصدير والتوكيلت التجاريه
 - 6شريف فكرى الحسانين و شريكته شركة سبق قيدها برقم  36385قيدت فى  2021-10-13برقم ايداع
 5559وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع اجهزه ومستلزمات المحمول
بالعموله وبيع الجهزه اللكترونيه بالعموله -فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت بعد الحصول
على التراخيص اللزمه -بموجب موافقه امنيه رقم  346لسنة 2021
 - 7احمد محمد سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16480قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم حذف نشاط الستثمار العقارى

355

 - 8رجب ابراهيم حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15385قيدت فى  2011-06-08برقم ايداع
 3567وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح مدرسة خاصة بموجب موافقه امنيه رقم  360لسنة
2022
 - 9اصبح اسم الشركة /كريم محمد فتحى وشريكه (الشمس جروب) شركة سبق قيدها برقم  23033قيدت فى
 2015-09-15برقم ايداع  3050وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /شحن
بضائع
 - 10اصبح اسم الشركة فؤاد طارق ابوبكر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27قيدت فى  1989-10-08برقم
ايداع  31وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /انتاج وبيع وتصدير الحبوب
والنباتات الطبيه والعطريه والزيوت والعجائن العطريه ومكسبات الطعم والرائحه والعطور ومستحضرات التجميل
والمنظفات الصناعيه والمطهرات وما يلزمه من الستيراد  .وتصنيع وتعبئة جميع انواع المخللت والخضروات
والفاكهه  .استيراد وتصدير البذور والشتلت الزراعيه بغرض الزراعه لنتاج زيوت عطريه  .استيراد المواد
المستخدمه فى التعبئه والتغليف بكل اشكالها وانواعها  .استصلح الراضي والزراعه والتوكيلت التجاريه
واستيراد كيماويات وزيوت عطريه ومستلزمات انتاج العطور واستيراد وتصدير جميع المنتجات
 - 11تعديل السم التجارى ليصبح نيفين باسم محمد سعيد الجمل وشركاها شركة سبق قيدها برقم 15758
قيدت فى  2011-09-13برقم ايداع  4329وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح موافقة
امنية رقم  464لسنة 2021
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 - 12اصبح اسم الشركة محمد احمد سالم وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  27521قيدت فى 2017-09-24
برقم ايداع  4208وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /تجارة والتليفونات
المحمولة وملحقاتها ومستلزماتها واجهزة الماسح والطابعات والفاكسات ومشغلت الموسيقى بانواعها وشاشات
العرض والجهزة التكنولوجيا والبيع والصاينة لجهزة الموبيلت ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته )
 - 13شركة محسن حامد عوض موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6022قيدت فى  2004-05-24برقم
ايداع  720وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /انشاء مركز سكنى ادارى
وتجارى وانشاء المراكز الطبية والمراكز التعلمية ( دون ادارة وتشغيل المراكز الطبية والتعليمة )
 - 14تعديل السم التجارى ليصبح عبدالفتاح سعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  12129قيدت فى
 2010-04-13برقم ايداع  1169وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط
ليصبح /ادارة المدارس الخاصة الدولية هاى لندز فى مصر (موافقة امنية رقم  353لسنة )2022
 - 15اصبح اسم الشركة /احمد عبد الفتاح محمود بدير وشريكته شركة سبق قيدها برقم  29993قيدت فى
 2018-09-30برقم ايداع  4600وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /اعمال
مقاولت عامة وتوريدات عمومية واعمال صيانة المنشات والمعدات
 - 16اشرف مجدي محمد وهبة و شركاه شركة سبق قيدها برقم  3520قيدت فى  2001-01-07برقم ايداع
 23وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /الستيراد والتصدير والمقاولت ليصبح
النشاط  /تصنيع المواد اللصقة و المواد العازلة و البويات المائية و التغليف و المطبوعات الورقية و تقطيع
السلوتيب بجميع انواعة و مواد البناء الحديثة و المطبوعات
 - 17ابراهيم شكرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  22782قيدت فى  2015-08-04برقم ايداع 2546
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد ليصبح النشاط /تصنيع الخشاب فقط
 - 18محمود سمير حنفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32462قيدت فى  2019-12-15برقم ايداع
 5429وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /اقامة وادارة المعارض وتنظيم
معارض الى النشاط الصلى استثمار عقارى والتسويق العقارى كما ورد بالسجل فيما عدا خدمات النترنت وتوريد
العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه -بموجب موافقه امنيه رقم  169لعام 2022
 - 19بلتون لراس المال المخاطر  Beltone Venture Capitalشركة سبق قيدها برقم  33492قيدت فى
 2020-07-20برقم ايداع  2654وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /ادارة
صناديق الستثمار
 - 20اصبح اسم الشركة /هيرميس لدارة المحافظ المالية وصناديق الستثمار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم
 12948قيدت فى  2010-07-15برقم ايداع  2372وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
اصبح غرض الشركه /تكوين وادارة محافظ اوراق ماليه وصناديق استثمار ومزاولة نشاط صناديق الستثمار
بنفسها او مع غيرها مع الخذ فى العتبار ما نصت عليه الماده  169من اللئحه التنفيذيه لقانون سوق المال بشأن
العمليات التى يحظر على مديرالستثمار القيام بها وبمراعاة حكم الماده  33من القانون رقم  95لسنة 1992
والماده  127من اللئحه التنفيذيه يجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات
الموال التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج ى هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه وذلك كله
بعد الحصول على موافقة الهيئه العامه لسوق المال

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

Page 38 of 64

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الكيان القانونى
 - 1اصبح اسم الشركه  /حازم كامل نور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8643قيدت فى 2006-10-08
برقم ايداع  1510وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2اصبح اسم الشركة /شركة محمود عبدالنبى عبدالفتاح محمد همام وعبدالقادر محمد فضل عبدالقادر همام.
شركة سبق قيدها برقم  13399قيدت فى  2010-09-14برقم ايداع  3031وفى تاريخ 2022-06-05
تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 3ايمان سعيد عبد العظيم و شركائها شركة سبق قيدها برقم  9647قيدت فى  2008-01-02برقم ايداع
 6وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8643 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-10-08برقم ايداع  1510الى اصبح اسم الشركه  /حازم كامل نور وشركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3044 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-04-29برقم ايداع  447الى اصبح اسم الشركه  /ايمان سعيد عبدالعظيم وشركائها
 - 3فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13399 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-09-14برقم ايداع  3031الى اصبح اسم الشركة /شركة محمود عبدالنبى عبدالفتاح
محمد همام وعبدالقادر محمد فضل عبدالقادر همام.
 - 4فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  32298 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-11-18برقم ايداع  4953الى حسام الشاعر وشريكته
 - 5فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23033 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-09-15برقم ايداع  3050الى اصبح اسم الشركة /كريم محمد فتحى وشريكه (الشمس
جروب)
 - 6فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  38036 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  4215الى اشرف وياسر محمد علي محمود
 - 7فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  38048 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  4326الى بيورا لتجارة وتوريدات الدوات الصحية
 - 8فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  38048 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  4326الى بيورا Pura
 - 9فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  29993 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-09-30برقم ايداع  4600الى اصبح اسم الشركة /احمد عبد الفتاح محمود بدير
وشريكته
 - 10فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  35294 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-14برقم ايداع  2253الى اصبح اسم الشركه  /اسامه عبده وشريكته
 - 11فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  31151 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-03-31برقم ايداع  1541الى اصبح اسم الشلركه /محمود بكر وامين الخولى
وشريكتهما
 - 12فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  38065 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  4481الى اطلنتك ايجيبت
 - 13فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  38065 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  4481الى معتز محمود محمد وشريكته
 - 14فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10248 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-03-15برقم ايداع  327الى اصبح اسم الشركة  /ايمان سعيد عبد العظيم وشركائها
 - 15فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9900 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2008-07-03برقم ايداع  724الى اصبح اسم اشركه /محمد السيد فتحى خليفه وشريكه
 - 16فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17584 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-29برقم ايداع  4551الى شركه للبوار للمحلت السياحيه ش  .م  .م
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 40 of 64

جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

جريدة السماء التجارية

Page 41 of 64

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1عزت فكرى جاب ا عطا ا مدير و شريك المقيد برقم قيد  1096وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-29برقم ايداع  283تم التأشير فى تاريخ  1997-04-29بــ  :اصبح حق الدارة والتوقيع نيابة
عن الشركاء للشركاء مجتمعين او منفردين وذلك امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات
بالبنوك واليداع والسحب منها والتوقيع على الشيكات والرهن وفض الرهن بالبنوك وابرام العقود وشراء وبيع
الصول والسيارات باسم الشركة ولهم حق توكيل الغير فى كل ما ذكر والتوقيع على العقود النهائية امام الشهر
العقارى
 - 2عبير عبدالمنعم مصطفى محمد ابراهيم شريك موصى المقيد برقم قيد  3520وتم ايداعه بتاريخ
 2001-01-07برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2001-01-07بــ :
 - 3مجدى محمد مجدى محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  3520وتم ايداعه بتاريخ 2001-01-07
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2001-01-07بــ :
 - 4سلمى محمد مجدى محمد وهبه شريك موصى المقيد برقم قيد  3520وتم ايداعه بتاريخ
 2001-01-07برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2001-01-07بــ :
 - 5محمد مجدي محمد وهبة شريك متخارج المقيد برقم قيد  3520وتم ايداعه بتاريخ 2001-01-07
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2001-01-07بــ  ** :خروج الشريك  /محمد مجدي محمد وهبة للوفاه
 - 6بدريه زكى حسن رضوان شريك موصى المقيد برقم قيد  3520وتم ايداعه بتاريخ 2001-01-07
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2001-01-07بــ :
 - 7اشرف عبد الصمد غريب مدير و شريك المقيد برقم قيد  5630وتم ايداعه بتاريخ 2003-12-24
برقم ايداع  1545تم التأشير فى تاريخ  2003-12-24بــ ** :اضافة لحق الدارة والتوقيع يكون للطرف
الول السيد /اشرف عبد الصمد غريب محمد الحق فى السحب واليداع فى البنوك والقتراض وصرف وسحب
الشيكات وجميع التعاملت البنكية وله حق تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.
 - 8شادية توفيق الياس مينا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8273وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-20برقم ايداع  868تم التأشير فى تاريخ  2006-06-20بــ  :بموجب محضر اجتماع مجلس
الدارة المنعقد بتاريخ  20/12/2021تم اعادة تشكيل مجلس الدارة
 - 9يسرية عبدالتواب لبيب وهيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8273وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-20برقم ايداع  868تم التأشير فى تاريخ  2006-06-20بــ :
 - 10اسحق عدلى بولس فرج ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8273وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-20برقم ايداع  868تم التأشير فى تاريخ  2006-06-20بــ :
 - 11ماريان ميلد لبيب سكرتير المقيد برقم قيد  8273وتم ايداعه بتاريخ  2006-06-20برقم ايداع
 868تم التأشير فى تاريخ  2006-06-20بــ :
 - 12نعمة عبدالتواب لبيب امين صندوق المقيد برقم قيد  8273وتم ايداعه بتاريخ  2006-06-20برقم
ايداع  868تم التأشير فى تاريخ  2006-06-20بــ  :امين الصندوق
 - 13اشرف فكرى محمود مراد شريك متخارج المقيد برقم قيد  9647وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-02برقم ايداع  6تم التأشير فى تاريخ  2008-01-02بــ  :تخارج من الشركة للوفاه * ودخول
خمس شركاء موصيين مذكورين بالعقد
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 - 14ايمان سعيد عبد العظيم احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  9647وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-02برقم ايداع  6تم التأشير فى تاريخ  2008-01-02بــ  :اصبح حق الدارة والتوقيع للشريكة (
ايمان سعيد عبد العظيم احمد) منفردة ولها فى سبيل ذلك جميع السلطات التى تمكنها من ادارة الشركة وحسن سير
العمل بها  ,كما لها الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحبا وايدعا واصدار خطابات وشهادات
الضمان و فتح وغلق الحسابات ولها حق القرض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ولها الحق
فى بيع اصول الشركة ولها الحق فى بيع وشراء السيارات باسم الشركة ولحسابها وضمن اغراضها ولها الحق فى
بيع السيارات المملوكة للشركة كما لها الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء لصول الشركة وممتلكات
الشركة وسيارات الشركة ولها الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولها الحق فى كفالة الغير
 - 15عماد ابوضيف محمد ابوضيف مدير و شريك المقيد برقم قيد  10718وتم ايداعه بتاريخ
 2009-07-26برقم ايداع  1157تم التأشير فى تاريخ  2009-07-26بــ  ** :تعديل بند الداره والتوقيع
ليصبح الشريك الول المتضامن السيد  /عماد ابوضيف محمد ابوضيف له منفردا حق الداره والتوقيع وابرام
الصفقات والتوقيع امام البنوك وفتح الحسابات والقتراض والرهن والتعاقد والتوقيع على الشيكات وكافة
المعاملت التى تتعلق بالشركه من حقه وله حق البيع والتنازل للنفس و للغير والرهن لكافة اصول الشركه
وممتلكاتها وكل ثابت ومنقول والتوقيع على عقود البيع البتدائيه والنهائيه وكافة انواع العقود باسم الشركه ولصالح
الشركه ومن حقه اصدار شهادات الخبره وحل ودمج الشركات وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء
والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه وادارة الشركه والتوقيع على العقود وابرام الصفقات باسم
الشركه ولصالح الشركه
 - 32شريف عصام عبدالغفار محمود الميهى شريك متخارج المقيد برقم قيد  27521وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-24برقم ايداع  4208تم التأشير فى تاريخ  2018-10-24بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافه حقوقه
 - 33مصطفى محمد عليوه عبدالجواد شريك متضامن المقيد برقم قيد  32462وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-15برقم ايداع  5429تم التأشير فى تاريخ  2019-12-15بــ ** :اضافة لحق الداره والتوقع /
له الحق فى التنازل والبيع او الشراء باسم الشركه للنفس وللغير وله فى سبيل ذلك كافة الصلحيات
 - 34مصطفى ممدوح عبدالحميد عمر مدير و شريك المقيد برقم قيد  7562وتم ايداعه بتاريخ
 2005-10-03برقم ايداع  1695تم التأشير فى تاريخ  2020-11-02بــ  ** :اصبح حق الداره والتوقيع
للشركاء المتضامنين السيد  /ممدوح عبدالحميد موسى عمر والسيد  /هانى خالد محمد محمد ابراهيم والسيد /
مصطفى ممدوح عبدالحميد عمر مجتمعين او منفردين فيما يخص ادارة الشركه ويكون حق التعامل مع البنوك فى
جميع المعاملت البنكيه وفتح وغلق الحسابات مع البنوك والسحب من البنوك وحق القتراض والرهن بتوقيع
الشريك  /هانى خالد محمد محمد ابراهيم والشريك  /مصطفى ممدوح عبدالحميد عمر ايا منهم منفردين ويكون حق
البيع والرهن للصول وممتلكات الشركه بتوقيع الشركاء السيد  /ممدوح عبدالحميد موسى عمر والسيد  /هانى
خالد محمد محمد ابراهيم مجتمعين فقط على ان يكون جميع التصرفات باسم الشركه وتحقيق غرضها ولمصلحتها
ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 16محمد جمال محرم محمود محرم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17182وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-03برقم ايداع  1730تم التأشير فى تاريخ  2012-07-03بــ ** :بموجب محضر اجتماع مجلس
الدارة المنعقد بتاريخ  2022/5/15والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ  2022/6/9تقرر
التى :الموافقة على اضافة صلحيات جديدة لكل من السيد /محمد جمال محرم محمود محرم رئيس مجلس الدارة
منفردا والسيد /كريم كامل محسن رجب  -العضو المنتدب ,والسيد /سامح احمد طاهر نائب العضو المنتدب للشئون
المالية والدارية لتصبح على النحو التالى -1 :اعطاء السيد /محمد جمال محرم محمود  -رئيس مجلس الدارة
منفردا الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء لجميع الصول الثابتة والمنقولة بالشركة وتحرير التوكيلت
الخاصة بها والحق فى فتح وغلق الحسابات البنكية بجميع البنوك وحق البيع والشراء لجميع السيارات والدراجات
البخارية والنارية وكافة المعدات على اختلف انواعها والتوقيع على عقود البيع والشراء امام مصلحة الشهر
العقارى وتوثيقها وتسجيلها والتوقيع على كافة الوراق الخاصة بذلك امام الشهر العقارى وكذلك التعامل مع
ادارات المرور المختلفة من حيث استخراج شهادات البيانات والمخالفات واستلمها والتجديد والترخيص ونقل
الملكية واستلم اللوحات المعدنية والتعامل مع كافة الجهات الحكومية لتمام عملية التنازل والبيع والشراء والتعامل
مع مصلحة الجمارك لكل افرعها وادارتها وهيئة التامينات الجتماعية لكل افرعها وادارتها ومصلحة الضرائب
العامة لكل افرعها وادارتها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر -2 .اعطاء السيد /كريم كامل
محسن رجب  -العضو المنتدب مجتمعا مع السيد /سامح احمد طاهر نائب العضو المنتدب للشئون المالية والدارية
الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء لجميع الصول الثابتة والمنقولة بالشركة وتحرير التوكيلت الخاصة بها
والحق فى فتح وغلق الحسابات البنكية بجميع البنوك وحق البيع والشراء لجميع السيارات والدراجات البخارية
والنارية وكافة المعدات على اختلف انواعها والتوقيع على عقود البيع والشراء امام مصلحة الشهر العقارى
وتوثيقها وتسجيلها والتوقيع على كافة الوراق الخاصة بذلك امام الشهر العقارى وكذلك التعامل مع ادارات
المرور المختلفة من حيث استخراج شهادات البيانات والمخالفات واستلمها والتجديد والترخيص ونقل الملكية
واستلم اللوحات المعدنية والتعامل مع كافة الجهات الحكومية لتمام عملية التنازل والبيع والشراء والتعامل مع
مصلحة الجمارك لكل افرعها وادارتها وهيئة التامينات الجتماعية لكل افرعها وادارتها ومصلحة الضرائب العامة
لكل افرعها وادارتها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر -3 .تبقى الصلحيات الممنوحة سابقا
بالسجل التجارى لكل من السيد /محمد جمال محمد  -رئيس مجلس الدارة و السيد /كريم كامل محسن رجب -
العضو المنتدب والسيد /سامح احمد طاهر نائب العضو المنتدب للشئون المالية والدارية كما هى فيما عدا ماجاء
بهذه الصلحيات من تعديلت واضافات.
 - 17محمد جمال محرم محمود محرم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17182وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-03برقم ايداع  1730تم التأشير فى تاريخ  2012-07-03بــ ** :بموجب محضر اجتماع مجلس
الدارة المنعقد بتاريخ  2022/3/6والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ  2022/3/16تقرر
التى :القرار :الموافقة على تعديل حدود الصرف على حسابات البنوك الخاصة بالشركة لتصبح كالتى -1 :توقيع
السيد /محمد جمال محرم محمود محرم  -رئيس مجلس الدارة منفردا بدون حد اقصى** -2توقيع السيد /كريم
كامل محسن رجب  -العضو المنتدب مجتمعا مع السيد /سامح احمد طاهر  -نائب العضو المنتدب للشئون المالية
والدارية بحد اقصى  250000جنيه (مائتان وخمسون الف جنيه مصرى) ** -3توقيع السيد /كريم كامل محسن
رجب  -العضو المنتدب مجتمعا مع السيد /عمر كمال زكى مدير العمليات بحد اقصى  50000جنيه (خمسون الف
جنيه مصرى)** -4توقيع السيد /سامح احمد طاهر  -نائب العضو المنتدب للشئون المالية والدارية مجتمعا مع
السيد /عمر كمال زكى  -مدير العمليات بحد اقصى 50000جنيه (خمسون الف جنيه مصرى).
 - 18عبدالناصر عثمان عبدالناصر عثمان شريك متخارج المقيد برقم قيد  17209وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-08برقم ايداع  1774تم التأشير فى تاريخ  2012-07-08بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافه حقوقه
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 - 19شربل يوسف منيع عضو منتدب المقيد برقم قيد  542وتم ايداعه بتاريخ  1991-02-10برقم
ايداع  119تم التأشير فى تاريخ  2012-11-01بــ ** :بموجب محضر الجمعيه العاديه المنعقده فى
 2022/04/26تم التى تفويض السيد /شربل يوسف منيع العضو المنتدب من ذوى الخبره له منفردا الحق فى
التعامل والتوقيع باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل والتوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وخطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستنديه وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد وكافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل لغاية مبلغ حده القصى  500000جنيه مصرى خمسمائه الف جنيه
مصرى امام جميع البنوك والمصارف وتحديد اختصاصات وصلحيات التوقيع مع جميع البنوك والمصارف من
ايداع وسحب بما ل يتجاوز مبلغ 1000000جنيه مصرى مليون جنيه مصرى والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستنديه وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها الى كل من السيد  /شربل يوسف منيع والسيده  /ريتا جورج
بربارى والسيد /عبود كامل سليمان والسيده /مجده رشدى يعقوب والسيد  /هانى نبيل نجيب نصير لى اثنين
مجتمعين مع مراعاة انه فى جميع الحوال يكون توقيع السيد  /شربل يوسف منيع وتحدد اختصاصات وصلحيات
التوقيع مع جميع البنوك والمصارف من ايداع وسحب بما يتجاوز مبلغ  1000000مليون جنيه مصرى /
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستنديه وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها الى كل من السيد  /هوبرت برنار
فتال والسيد  /برتران برنار فتال والسيد /ابراهيم سمير ياغى لى اثنين مجتمعين
 - 20هشام ابراهيم محمد صقر مدير و شريك المقيد برقم قيد  19813وتم ايداعه بتاريخ
 2014-01-14برقم ايداع  111تم التأشير فى تاريخ  2014-01-14بــ ** :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح :اتفق الطراف على ان يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للطرف الول
المتضامن الستاذ /هشام ابراهيم محمد صقر منفردا كما له حق فى تمثيل الشركة امام البنوك من سحب وايداع
وفتح وغلق الحسابات وله الحق فى القتراض من البنوك سواء المفتوح بها اعتماد او التى ليس لها اعتماد مفتوح
وله الحق فى الرهن على ممتلكات وعقارات الشركة ومنقولتها وله الحق فى التوقيع على عقود الضمانة والكفالة
والقتراض والرهن منفردا باسم الشركة بشرط ان تكون جميع التصرفات الصادرة منه باسم الشركة وضمن
اغراضها.
 - 21مصطفى احمد عجمى على على حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  19726وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-26برقم ايداع  3654تم التأشير فى تاريخ  2014-11-03بــ  :حق الداره والتوقيع عن الشركه
وتمثيلها قانونا مخوله للطرف الول السيد  /احمد عجمى على على حسن والسيد  /مصطفى احمد عجمى على
على حسن مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه على ان تكون العمال التى تصدر
عنهم بعنوان الشركه وضمن اغراضها  .ولهم الحق في الشراء والبيع والتنازل للنفس او للغير للعقارات
والراضى والسيارات وكذلك كافة منقولت الشركه ومقاومتها الماديه والمعنويه ولهم الحق فى اجراء كافة
القروض وترتيب الرهون وتمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وامام جميع البنوك المصريه
والعربيه والجنبيه فى التعامل وفتح وغلق الحسابات البنكيه باسم الشركه وابرام كافة التعاقدات اللزمه لذلك وحق
ابرام كافة عقود الوكالت التجاريه مع الشركات العامله بمصر او خارجها
 - 22صبحى عبدالحفيظ محمود نصير شريك متخارج المقيد برقم قيد  19726وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-26برقم ايداع  3654تم التأشير فى تاريخ  2014-11-03بــ  :خروج الشريك  /صبحى
عبدالحفيظ محمود نصير واستلمه كافة حقوقه
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 - 23يوسف كريم عبد السلم يوسف خليل مدير و شريك المقيد برقم قيد  21639وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-29برقم ايداع  3906تم التأشير فى تاريخ  2014-12-29بــ ** :اصبح حق الداره والتوقيع
للشريك السيد  /يوسف كريم عبدالسلم -منفردا وله كافة السلطات فى تمثيل الشركه لدى كافة الجهات الحكوميه
والقطاعين العام والخاص والستثمارى والبنوك والفراد وله حق القتراض والرهن من كافة البنوك وصرف
الشيكات والتوقيع على الشيكات وكذلك حق الشراء والبيع والرهن والتنازل لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وللشريك المدير ان يوكل او يفوض من يرى
فى كل او بعض اختصاصاته
 - 24عصام سمير عبدالحميد ابوسليمان مدير و شريك المقيد برقم قيد  12882وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-07برقم ايداع  2265تم التأشير فى تاريخ  2016-06-19بــ  :اصبح حق الدارة والتوقيع
للشركاء الثلثة ( محمود امين عبدالرحمن) و(سلوى محمود امين الشاذلى) و(عصام سمير عبدالحميد ) مجتمعين
او منفردين فى كل ما يخص الشركة فلهم حق التصرف فى كافة الصول المنقولة كالسيارات وفى التوقيع على
عقود البيع او الشراء باسم الشركة وكذلك التعامل على كل حسابات الشركة فى كافة البنوك المصرية والجنبية من
فتح او غلق الحسابات البنكية باسم الشركة او ابرام كافة العقود البنكية باسم الشركة او التعامل مع كافه البنوك
سواء فى اليداع او السحب او استلم المستندات البنكية او التوقيع على الوراق البنكية او المالية او التوقيع على
عقود الئتمان او كل مايعن او يمت للعمل البنكى بصلة فيكون كل ذلك لى من الشركاء الثلثة مجتمعين او
منفردين وفيما عدا ذلك يكون التصرف فى اصول الشركة الثابتة ؛ يكون حق التصرف لكل من السيد (محمود
امين عبدالرحمن الشاذلى) و السيدة (سلوى محمود امين الشاذلى) مجتمعين او منفردين دون ان يخل ذلك بحق
السيد (محمود امين عبدالرحمن الشاذلى) فى توكيل الغير او من يراه مناسبا فى كل اعمال الدارة او بعضها او فى
التصرف فى اصول الشركة بنوعيهااو فى التعامل على حسابات الشركة مع البنوك .
 - 25ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24762وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-18برقم ايداع  2686تم التأشير فى تاريخ  2016-07-18بــ ** :بموجب محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ  2022/3/20والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ
 2022/6/6فقد تقرر التى :الموافقة بالجماع على نتيجة انتخاب مجلس الدارة لدورة جديدة تبدا من مارس
 2021وتستمر لمدة ثلث سنوات وتنتهى فى مارس  2025ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالى -1 :شركة
المصريين للسكان والتنمية والتعمير ويمثلها الدكتور /ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى  -رئيس مجلس
الدارة** -2الدكتور /هاشم السيد هاشم دسوقى نائب رئس مجلس الدارة والرئيس التنفيذى  -عن نفسه** -3شركة
المصريين للسكان والتنمية والتعمير ويمثلها الدكتور /اشرف السيد العربي عبدالفتاح  -عضو مجلس الدارة**-4
شركة المصريين للسكان والتنمية والتعمير ويمثلها الستاذة /رانيا عصام محمد عضو مجلس الدارة رقم قومى
 -5 27512200106264الدكتور /هانى صلح محمد سرى الدين  -عضو مجلس الدارة  -مستقل**-6
الدكتور /السيد عبداللطيف مبروك الصيفى عضو مجلس الدارة  -مستقل** -7المهندس /فتح ا فوزى محمد فتح
ا  -عضو مجلس الدارة  -مستقل** -8المهندس /عبدالناصر محمد طه  -عضو مجلس الدارة  -مستقل**-9
الستاذة مها عبدالرازق محمد حسن -عضو مجلس الدارة  -مستقل.
 - 26وليد مصطفى السيد السباعى ابودنيا مدير غير شريك المقيد برقم قيد  19140وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-05برقم ايداع  2035تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ ** :تعيين السيد  /وليد مصطفى
السيد السباعى ابودنيا مدير غير شريك له حق اداره المصنع فى مجال النتاج والجوده والتعبئه لجميع المنتجات
مع تعهده والتزامه بعدم مخالفه النظام العام واللوائح والقوانين المنظمه لفتح النشاط ويكون مسؤل مسؤليه كامله
عن النتاج والمواد الخام من حيث الصلحيه ومدى مطابقتها للمواصفلت القياسيه ومسؤل عن جميع مخالفات
التموين والصحه والتامينات والكهرباء والمياه والحمايه المدنيه وكذا اى جهه حكوميه او غير حكوميه ومخالفه
القوانيين واللوائح او النظام العام او الداب العامه
 - 27حبيبه محمود عبد ا عبد اللطيف فراج مدير غير شريك المقيد برقم قيد  28256وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-01برقم ايداع  13تم التأشير فى تاريخ  2018-01-01بــ  :خروج المديره غير الشريكه /حبيبه
محمود عبدا
 - 28محمد صلح ابراهيم بدوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  28864وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-25برقم ايداع  1634تم التأشير فى تاريخ  2018-03-25بــ ** :اصبح حق الدارة والتوقيع
للشريكين المتضامنين مجتمعين اومنفردين التوقيع على عقود الرهن والقروض باسم الشركة
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 - 29احمد محمد عبدالغنى على حسان مدير و شريك المقيد برقم قيد  29158وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-08برقم ايداع  2425تم التأشير فى تاريخ  2018-05-08بــ  ** :اصبح حق الداره والتوقيع
للشريكين مجتمعين معا فقط وذلك فى تمثيل الشركه امام الغير وكذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وكافة التعاملت الخاصه بها
 - 30فؤاد طارق حسن موسى ابوبكر مدير و شريك المقيد برقم قيد  27وتم ايداعه بتاريخ
 1989-10-08برقم ايداع  31تم التأشير فى تاريخ  2018-09-09بــ  :حق الداره والتوقيع للشركاء
المتضامنين وهم  -1فؤاد طارق حسن موسى ابوبكر -2هشام فؤاد طارق حسن موسى ابوبكر  -3عمرو فؤاد
طارق حسن موسى ابوبكر مجتمعين او منفردين فى ادارة الشركه كما اتفق الشركاء على ان يكون للشركاء
المتضامنين حق الرهن او التصرف بالشراء او البيع للنفس او الغير فى اصول الشركه وتمثيل الشركه امام كافة
المحاكم وكافة اعمال البنوك والشهر العقارى وللشركاء المتضامنين توكيل الغير فى جميع الصلحيات او جزء
منها الوارده بعقد التأسيس وعقود التعديل المثبته بالسجل التجاري ويعتبر توقيع باقى الشركاء على عقد التعديل
بمثابة موافقه ضمنيه الى ذلك
 - 31محمد ممدوح سيد احمد الدسوقى شريك متخارج المقيد برقم قيد  27521وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-24برقم ايداع  4208تم التأشير فى تاريخ  2018-10-24بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافه حقوقه
 - 35وليد محمود عبدالمنعم حسونه عضو منتدب المقيد برقم قيد  34260وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-15برقم ايداع  5566تم التأشير فى تاريخ  2020-11-15بــ ** :بموجب محضر اجتماع مجلس
الداره المنعقد فى  2022/05/08والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ  2022/06/02يؤشر بالتى :
تفويض السيد  /وليد محمود عبدالمنعم حسونه بصفته العضو المنتدب فى التوقيع منفردا على كافة عقود الشركه
مع التجار والموزعين والتوكيلت والمعارض واى عقود متعلقه بالنشاط وتمثيل الشركه امام كافة الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات القضائيه والهيئه العامه للستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والسجل
التجارى والغرف التجاريه والشهر العقارى والتأمينات الجتماعيه والضرائب ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات
المرور والتعامل مع جميع شركات المرافق ( الكهرباء -الغاز  -التليفونات  -المياه والصرف الصحى  -شركات
المحمول  -شركات نقل البيانات ) والتوقيع باسم الشركه على عقود تاسيس الشركات وتعديلتها والمساهمه فيها
والندماج فى الشركات الخرى  ,والتوقيع على جميع العقود والتفاقيات وعقود البيع والشراء والستثمار واى
عقود اخرى تتعلق بنشاط الشركه  ,ووضع نظم العمل واللوائح الداخليه داخل الشركه وتعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركه والموظفين وتحديد مرتباتهم واجورهم والتوقيع على جميع المستندات المرتبطه بذلك  ,وكذلك له
الحق فى توكيل المحامين فى تمثيل الشركه امام القضاء والنيابات والجهات الحكوميه وغيرالحكوميه واى من
الوزارات او الهيئات او المرافق  -2تفويض السيد /باسل منير عبدالحميد الطوخى  -رئيس ادارة العمليات ( توقيع
اول ) فى التوقيع على شراء وبيع الصول الثابته والتوقيع على التسهيلت الئتمانيه والتوقيع على كافة المعاملت
البنكيه واخطارات السحب الخاصه بالتسهيل على ان يكون التوقيع لحد المفوضين كتوقيع اول مع احد المفوضين
كتوقيع ثانى  -3الغاء كافة السلطات والصلحيات والتوقيعات الخاصه بالسيد  /محمد الشبراوى محمد احمد الفقى
 -4الغاء كافة صلحيات التوقيع الخاصه بالسيد  /طارق عمرو عطا محمود
 - 36شكرى صبحى شكرى بدير مدير مالى المقيد برقم قيد  34260وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-15
برقم ايداع  5566تم التأشير فى تاريخ  2020-11-15بــ ** :بموجب محضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد
فى  2022/5/8والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ  2022/6/15يؤشر بالتى :تفويض السيد/شكرى
صبحى شكرى بدير (توقيع ثانى) فى التوقيع على شراء وبيع الصول الثابتة والتوقيع على التسهيلت الئتمانية
والتوقيع على كافة المعاملت البنكية واخطارات السحب الخاصة بالتسهيل على ان يكون التوقيع لحد المفوضين
كتوقيع اول مع احد المفوضين كتوقيع ثانى.
 - 37محمود احمد محمود لشين نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  35129وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-22برقم ايداع  1732تم التأشير فى تاريخ  2021-03-22بــ ** :بموجب محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية المنعقدة فة  2022/4/12والمعتمد فى  2022/5/25تم التى :الموافقة على الستقالة
المقدمة من السيد /محمود احمد محمود لشين  -نائب رئيس مجلس الدارة  .والموافقة على الستقالة المقدمة من
السيد /حازم فاروق احمد كمال الفار  -عضو مجلس الدارة وابراء ذمتهم المالية عن فترة ادارتهم بالشركة.
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 - 38صالح محمود محمد رحيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  13578وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-12برقم ايداع  3302تم التأشير فى تاريخ  2021-05-18بــ ** :اصبح حق الداره والتوقيع
للشريكين مجتمعين او منفردين امام كافة المصالح الحكوميه والبنوك وحق القتراض والرهن من البنوك
والجمعيات الهليه والصندوق الجتماعى للتنميه
 - 39صالح محمود محمد رحيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  13578وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-12برقم ايداع  3302تم التأشير فى تاريخ  2021-05-18بــ * :تعديل حق الداره والتوقيع
باضافة حق القتراض والرهن من البنوك والجمعيات الهليه والصندوق الجتماعى للتنميه بموافقه كل من
الشريكين وبذلك يصبح حق الداره والتوقيع كالتي **_:حق الدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين او منفردين امام
كافة المصالح الحكوميه والبنوك وحق القتراض والرهن من البنوك والجمعيات الهليه والصندوق الجتماعى
للتنميه بموافقه كل من الشريكين .
 - 40محمد عاشور السيد عاشور شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  36688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-22برقم ايداع  6549تم التأشير فى تاريخ  2021-11-22بــ  :خروج الشريك  /محمد عاشور
السيد عاشور واستلمه كافة حقوقه
 - 41صافى عبدالسلم السيد مفتاح حمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  36688وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-22برقم ايداع  6549تم التأشير فى تاريخ  2021-11-22بــ  :حق الداره والتوقيع موكل لكل
من اول السيد  /اشرف ابوزيد كامل عبدالرحيم ثانيا السيد  /صافى عبدالسلم السيد مفتاح حمد مجتمعين او
منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها
 - 42مروان عمرو فوزى جمعه شريك متخارج المقيد برقم قيد  37650وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-10برقم ايداع  2704تم التأشير فى تاريخ  2022-04-10بــ :
 - 59علء محمد حمدان محمود الشاعر شريك متخارج المقيد برقم قيد  32298وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-18برقم ايداع  4953تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خروج الشريك  /علء محمد
حمدان محمود الشاعر واستلمه كافة حقوقه
 - 43عبدالهادى محمد جلء طيب شريك متضامن المقيد برقم قيد  37650وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-10برقم ايداع  2704تم التأشير فى تاريخ  2022-04-10بــ ** :خروج الشريك /مروان عمرو
فوزى جمعه واستلمه كافة حقوقه **تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح  /يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه
امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين عمرو فوزى جمعه مصطفى وعبدالهادى محمد جلء طيب مجتمعين
او منفردينولهما الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض
والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كلذلك باسم الشركه وضمن
اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه
والراضي والسيارات باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل مجتمعين او منفردين
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 - 44اميره السيد عبدالرحمن محفوظ شريك متضامن المقيد برقم قيد  8643وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-08برقم ايداع  1510تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :صبح حق الدارة والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن السيد  ( /حازم كامل نور قاسم ) منفردا مع حفظ حق الشريك
المتضامن الخر السيده  /اميره السيد عبدالرحمن محفوظ فى الطلع على كافة الحسابات والمستندات الخاصه
بنشاط الشركه بنفسها او من ينوب عنها له الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله ما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
واعطاء شهادات الخبرة للعاملين وله الحق فى اصدار كافة انواع التوكيلت القانونية الخاصة بالتعامل مع كافة
الجهات الحكومية والغير حكومية سواء كانت لمحامين او محاسبين او مخلصين جمارك وغيرهم من كافة
التعاملت لصالح الشركة وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والقتراض من البنوك والرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى باسم الشركة ولصالحها بعد حصوله على موافقة كتابيه من الشريك
المتضامن الخر السيده  /اميره السيد عبدالرحمن محفوظ وله حق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض
ما ذكر .
 - 45احمد عماد الدين على احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  8643وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-08برقم ايداع  1510تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 46عماد الدين على احمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  8643وتم ايداعه بتاريخ 2006-10-08
برقم ايداع  1510تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :خروج الشريك عماد الدين على احمد للوفاه
 - 47جنات عماد الدين على احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  8643وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-08برقم ايداع  1510تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 48عمر عماد الدين على احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  8643وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-08برقم ايداع  1510تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 49محمد عماد الدين على احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  8643وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-08برقم ايداع  1510تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 50ايمان سعيد عبد العظيم احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-29برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  ** :اصبح حق الداره والتوقيع
للسيده  /ايمان سعيد عبد العظيم احمد منفرده ولها في سبيل ذلك جميع السلطات التى تمكنها من ادارة الشركه
وحسن سير العمل بها كما لها الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحبا وايداعا واصدار خطابات
وشهادات الضمان وفتح وغلق الحسابات ولها حق القرض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف
ولها الحق فى بيع اصول الشركه ولها الحق فى بيع وشراء السيارات المملوكه للشركه كما لها الحق فى التوقيع
على عقود البيع والشراء ولها الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولها الحق فى كفالة الغير
 - 51فهيمه عبدالرازق محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ 2000-04-29
برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 52الء اشرف فكرى محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-29برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 53عبدالرحمن اشرف فكرى محمود مراد شريك موصى المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-29برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 54ياسين اشرف فكرى محمود مراد شريك موصى المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-29برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 55بسمله اشرف فكرى محمود مراد شريك موصى المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-29برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 56شروق اشرف فكرى محمد مراد شريك موصى المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-29برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
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 - 57اشرف فكرى محمود مراد شريك متخارج المقيد برقم قيد  3044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-04-29برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :خروج الشريك /اشرف فكرى
محمود مراد للوفاة
 - 58محمود عبدالنبى عبدالفتاح محمد همام مدير و شريك المقيد برقم قيد  13399وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-14برقم ايداع  3031تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ ** :تعديل صفة الشريك /محمود
عبدالنبي عبدالفتاح محمد همام من موصى الى متضامن**اصبح حق الدارة والتوقيع للشريكين /محمود عبدالنبى
عبدالفتاح محمد همام وعبدالقادر محمد فضل عبدالقادر همام مجتمعين اومنفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق
غرض الشركة.
 - 60ازهار حلمى محمود مدير و شريك المقيد برقم قيد  32298وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-18
برقم ايداع  4953تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :دخول الشريكه  /ازهار حلمى محمود كشريك
متضامن  ** .اصبح حق الداره والتوقيع للشريكين منفردين او مجتمعين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض
الشركة على ان تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى اجراء كافة
القروض وترتيب الرهون وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وامام جميع البنوك المصرية
والعربية والجنبية فى التعامل وفتح الحسابات البنكيه وابرام كافة التعاقدات اللزمة لذلك 0
 - 61احمد جمال حسن يوسف القاضى شريك متخارج المقيد برقم قيد  23033وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-15برقم ايداع  3050تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ ** :خروج الشريك /احمد جمال
حسن يوسف القاضى واستلمه كافة حقوقه**اصبح حق الدارة والتوقيع للسيد /كريم محمد فتحى السيد منفردا وله
حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وفتح الحساب والسحب.
 - 62احمد عبدالمنعم محمد سعد مدير فرع المقيد برقم قيد  38048وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  4326تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :حق الدارة والتوقيع للطرفين مجتمعين او
منفردين
 - 63مينا صبرى حسنى ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  38048وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  4326تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 64مينا صبرى حسنى ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  38048وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  4326تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 65احمد عبدالمنعم محمد سعد مدير فرع المقيد برقم قيد  38048وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  4326تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :حق الدارة والتوقيع للطرفين مجتمعين او
منفردين
 - 66عبدا سعد عبدا محمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  29993وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-30برقم ايداع  4600تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ ** :تخارج الشريك /عبدا سعد
عبدا محمد واستلمه كافة حقوقه**اصبح حق الدارة والتوقيع للشركاء /احمد عبدالفتاح محمود بدير و /امانى
مصطفى كمال مجتمعين اومنفردين وهذه الدارة مطلقة ل حدود لها ولهما الحق فى تمثيل الشركة امام كافة
الهيئات والشركات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وجميع اجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع العمال
والخاص بكافة اشكالهم ولهما حق التعامل مع الشهر العقارى والفراد والمحاكم وخلفه ولهما حق التوقيع نيابة
عن الشركة لدى جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات ولهما حق القتراض والرهن وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
والمنقولت ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل
اوبعض ماذكر فى شئون الشركة.
 - 67محمد احمد رسلن احمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  35294وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-14برقم ايداع  2253تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 68وليد بدر سيد سيد سلمه شريك متخارج المقيد برقم قيد  35294وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-14برقم ايداع  2253تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
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 - 69امينه مجدى مصطفى السيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  35294وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-14برقم ايداع  2253تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ ** :خروج الشريك /وليد بدر سيد
واستلمه كافة حقوقه وخروج الشريك /محمد احمد رسلن واستلمه كافة حقوقه **اصبح حق الداره والتوقيع /
للسيد اسامه عبده منفردا
 - 70ممدوح احمد عبدالحميد الدبور شريك متخارج المقيد برقم قيد  31151وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-31برقم ايداع  1541تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 71محمود محمد محمد بكر شريك متضامن المقيد برقم قيد  31151وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-31برقم ايداع  1541تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ **| :خروج الشريك  /ممدوح
احمد عبدالحميد واستلمه كافة حقوقه **تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح ادارة الشركه والتوقيع عنها موكله
للشريكين المتضامنين وهما السيد  /محمود محمد محمد بكر والسيد  /امين محمود فهمى امين الخولى منفردين او
مجتمعين ولهم حق تمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذلك امام البنوك فالسحب واليداع
ولهما الحق فى توكيل الغير فيما يحقق صالح الشركه
 - 72معتز محمود محمد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  38065وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع  4481تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 73معتز محمود محمد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  38065وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع  4481تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 74ايمان سعيد عبد العظيم احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  10248وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-15برقم ايداع  327تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :صبح حق الدارة والتوقيع
للشريكة (ايمان سعيد عبد العظيم احمد) منفردة ولها فى سبيل ذلك جميع السلطات التى تمكنها من ادارة الشركة
وحسن سير العمل بها  ,كما لها الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحبا وايدعا واصدار خطابات
وشهادات الضمان و فتح وغلق الحسابات ولها حق القرض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف
ولها الحق فى بيع اصول الشركة ولها الحق فى بيع وشراء السيارات باسم الشركة ولحسابها وضمن اغراضها
ولها الحق فى بيع السيارات المملوكة للشركة كما لها الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء لصول الشركة
وممتلكات الشركة وسيارات الشركة ولها الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولها الحق فى
كفالة الغير
 - 75اشرف فكرى محمود مراد شريك متخارج المقيد برقم قيد  10248وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-15برقم ايداع  327تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تخارج من الشركة للوفاه
 - 76نجيب محمد حمام كامل مدير فرع المقيد برقم قيد  17584وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-29
برقم ايداع  4551تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
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تجديد افراد
714

 - 1رامى جرجس مفيد تاجر فرد سبق قيده برقم  8177 :قيدت فى  2006-05-30برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-29
 - 2محمد عيد عبود منصور الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  13926 :قيدت فى  2010-11-29برقم
ايداع  3865وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-28
 - 3مكتب الحناوى لتوريد العمالة بالداخل تاجر فرد سبق قيده برقم  20994 :قيدت فى 2014-08-19
برقم ايداع  2497وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-18
 - 4عادل محمد عبد العاطى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  25923 :قيدت فى  2017-01-29برقم
ايداع  420وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 5المير فؤاد عبدالمسيح بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  26521 :قيدت فى  2017-04-03برقم ايداع
 1523وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 6محمود احمد سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26598 :قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع
 1724وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 7محمود رشاد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  17136 :قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع
 1645وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 8عبد الرحمن حسن احمد الكتبي تاجر فرد سبق قيده برقم  23810 :قيدت فى  2016-02-07برقم
ايداع  457وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
 - 9احمد محمد انور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4508 :قيدت فى  2002-07-03برقم ايداع 513
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 10مطعم جاد السياحى محمد سليمان جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  9385 :قيدت فى 2007-05-15
برقم ايداع  773وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 11على احمد محمود بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  9428 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع
 898وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 12عبدالغنى رجب عبدالغنى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  15695 :قيدت فى 2015-05-12
برقم ايداع  1514وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-11
 - 13عبدالغنى رجب عبدالغنى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  15695 :قيدت فى 2011-08-22
برقم ايداع  4196وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 14تعيلب لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  21194 :قيدت فى  2014-09-25برقم ايداع
 2938وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-24
 - 15مراد مجدى عبدالعزيز موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  23700 :قيدت فى  2016-08-31برقم
ايداع  3806وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-30
 - 16يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10885 :قيدت فى  2009-08-27برقم
ايداع  1428وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-26
 - 17يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10885 :قيدت فى  2010-06-08برقم
ايداع  1924وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-07
 - 18يسرى عزيز راتب عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10885 :قيدت فى  2010-06-08برقم
ايداع  1925وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-07
 - 19احمد سامى سيد موسى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24154 :قيدت فى  2016-03-23برقم
ايداع  1204وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-22
 - 20منى محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7063 :قيدت فى  2005-03-26برقم ايداع 637
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-25
 - 21نشات محمود حمدي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  8793 :قيدت فى  2006-11-26برقم
ايداع  177وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-25
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 - 22تيمور ابوالفتوح امين عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  21806 :قيدت فى  2015-02-04برقم ايداع
 318وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-03
 - 23تيمور ابوالفتوح امين عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  21806 :قيدت فى  2016-02-01برقم ايداع
 380وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-31
 - 24عبد الله على عطا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22550 :قيدت فى  2015-06-15برقم
ايداع  2035وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-14
 - 25محمد صبحى مدكور مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم  24998 :قيدت فى  2016-08-28برقم ايداع
 3748وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-27
 - 26تصحيح السم السيد عبدالحليم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26978 :قيدت فى
 2017-06-13برقم ايداع  2671وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-12
 - 27محمود سعد الدين ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3129 :قيدت فى  2000-06-06برقم
ايداع  605وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-05
 - 28ايمن محمد على القهوجى تاجر فرد سبق قيده برقم  4492 :قيدت فى  2002-06-23برقم ايداع
 476وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-22
 - 29عبدالهادى السيد ذكى على تاجر فرد سبق قيده برقم  8461 :قيدت فى  2006-08-10برقم ايداع
 1191وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 30جبريل عبدالهادى جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  10518 :قيدت فى  2009-06-09برقم ايداع
 831وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-08
 - 31صبحى عبدالحميد عبدالعظيم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  11078 :قيدت فى
 2009-10-21برقم ايداع  1746وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-10-20
 - 32شيماء اسماعيل عبدالرازق اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  13276 :قيدت فى 2010-08-24
برقم ايداع  2859وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-23
 - 33طارق سعد مكرم حنا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  18948 :قيدت فى  2013-06-11برقم
ايداع  1656وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-10
 - 34عماد منير سعيد تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  24786 :قيدت فى  2016-07-21برقم ايداع
 2750وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-20
 - 35عاطف فايز ابراهيم السعدى تاجر فرد سبق قيده برقم  25411 :قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
 4568وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 36محمود عبدالعليم محمد عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  25695 :قيدت فى  2016-12-26برقم
ايداع  5281وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-25
 - 37هاني اديب شفيق رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4251 :قيدت فى  2002-02-18برقم ايداع
 66وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-17
 - 38هانى اديب شفيق رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4251 :قيدت فى  2011-10-12برقم ايداع
 4591وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-11
 - 39احمد البدرى محمد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  8948 :قيدت فى  2007-01-16برقم ايداع
 43وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 40حمادة حسين على سرايا تاجر فرد سبق قيده برقم  8971 :قيدت فى  2007-01-22برقم ايداع
 79وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 41محمد طه عطية احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14877 :قيدت فى  2011-03-21برقم ايداع
 1042وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 42محمد بلل سيف المكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18921 :قيدت فى  2013-06-04برقم ايداع
 1593وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-03
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 - 43هشام محمود محمد محمد حسام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  24410 :قيدت فى 2016-05-04
برقم ايداع  1798وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-03
 - 44شيرين محمد احمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  4938 :قيدت فى  2003-02-03برقم ايداع
 150وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-02
 - 45خالد صبيح عبد الرحمن النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8789 :قيدت فى  2006-11-26برقم ايداع
 1764وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-25
 - 46اشرف عبده وهبه جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  23806 :قيدت فى  2016-02-04برقم ايداع
 448وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-03
 - 47عفيفى احمد خلف ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم  24290 :قيدت فى  2016-04-14برقم ايداع
 1541وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 48عبدالناصر حسين معوض عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  26075 :قيدت فى 2017-02-20
برقم ايداع  761وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 49احمد مجدى انور الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7263 :قيدت فى  2005-06-11برقم ايداع
 1086وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-10
 - 50مجدي بديع غالي بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  8815 :قيدت فى  2006-12-03برقم ايداع
 1812وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-02
 - 51تامر محمد على نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم  13386 :قيدت فى  2010-09-08برقم ايداع
 3015وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-07
 - 52مؤسسة يسرى شلبى للتجارة والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  16545 :قيدت فى
 2012-02-23برقم ايداع  474وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-22
 - 53سحر موريس اديب يونان تاجر فرد سبق قيده برقم  23218 :قيدت فى  2015-10-28برقم ايداع
 3465وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-27
 - 54احمد محمد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  25710 :قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع
 5317وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 55احمد رياض لبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15616 :قيدت فى  2011-07-28برقم ايداع
 4041وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-27
 - 56مصطفى محمد جلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16937 :قيدت فى  2012-05-13برقم ايداع
 1278وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 57اشرف سيد عبداللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17014 :قيدت فى  2012-05-27برقم
ايداع  1414وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 58اشرف سيد عبداللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17014 :قيدت فى  2016-05-24برقم
ايداع  2118وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 59ماهيتاب يوسف سعيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17123 :قيدت فى  2012-06-19برقم
ايداع  1619وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 60علء عصام الدين حسيب ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  20509 :قيدت فى 2014-05-15
برقم ايداع  1417وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-14
 - 61محمود عيد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23628 :قيدت فى  2016-01-06برقم ايداع
 51وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 62ابراهيم محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  23847 :قيدت فى  2016-02-10برقم ايداع
 548وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-09
 - 63نيبال نبيل عبدالغنى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  24087 :قيدت فى  2016-03-14برقم ايداع
 1047وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
 - 64عامر حسين رجاء محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  25912 :قيدت فى  2017-01-26برقم ايداع
 402وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
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 - 65زينهم سعد السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  26219 :قيدت فى  2017-03-08برقم ايداع
 1080وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 66احمد محمد مندى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  26466 :قيدت فى  2017-03-26برقم ايداع
 1391وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 67اشرف فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  26896 :قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع
 2442وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 68ماريانا رفعت قسطور كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  27022 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع
 2783وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 69محمد عبدالجابر عبدالمطلب على قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  8649 :قيدت فى 2006-10-10
برقم ايداع  1519وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-09
 - 70امال محمد رجائى تاجر فرد سبق قيده برقم  8949 :قيدت فى  2007-01-16برقم ايداع 46
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 71محى جلل سليمان سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14154 :قيدت فى  2010-12-27برقم ايداع
 4204وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
 - 72احمد محمد السعيد محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  15687 :قيدت فى  2011-08-18برقم
ايداع  4180وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-17
 - 73احمد سمير حافظ عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  17184 :قيدت فى  2012-07-03برقم ايداع
 1735وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 74احمد محمد احمد لبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23397 :قيدت فى  2015-11-25برقم ايداع
 3862وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-24
 - 75عمر سليمان محمد سليمان عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  23829 :قيدت فى  2016-02-09برقم
ايداع  504وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-08
 - 76فاتن اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  25130 :قيدت فى  2016-09-26برقم
ايداع  4048وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 77مجدى محمد اسماعيل عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  26215 :قيدت فى  2017-03-08برقم
ايداع  1074وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 78عبد الرحمن السيد مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  9111 :قيدت فى  2007-02-25برقم ايداع
 303وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-24
 - 79صلح الدين على حسن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10937 :قيدت فى  2009-09-10برقم ايداع
 1513وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-09
 - 80احمد محمود عبدالخالق فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  16026 :قيدت فى  2011-11-14برقم ايداع
 4851وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 81محمد فاروق حسن ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  25630 :قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
 5114وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 82جمعه عيد ابو القاسم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  25855 :قيدت فى  2017-01-18برقم ايداع
 374وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 83محمد احمد ماهر ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  26501 :قيدت فى  2017-03-29برقم
ايداع  1483وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-28
 - 84دينا محمد احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  26865 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع
 2355وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 85تصحيح السم ليصبح محمد عبدالمنعم يس محمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  9234 :قيدت فى
 2007-03-29برقم ايداع  509وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-28
 - 86نادى نسيم حبيب متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  15967 :قيدت فى  2011-10-26برقم ايداع
 4745وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-25
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 - 87عمرو حسين محمد كامل الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  16376 :قيدت فى  2012-01-23برقم
ايداع  240وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 88جمال عبدالغنى محمود عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  23476 :قيدت فى  2015-12-08برقم
ايداع  4031وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-07
 - 89هانى عبدالغفار محمد الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  24888 :قيدت فى  2016-08-14برقم
ايداع  3014وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
 - 90مينا بطرس عياد فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  25758 :قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع
 59وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
 - 91كامل سيد جابر عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  26057 :قيدت فى  2017-02-16برقم ايداع
 728وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 92صفاء محمد على دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  26388 :قيدت فى  2017-04-04برقم ايداع
 1557وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 93صفاء محمد على دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  26388 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 3031وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
 - 94عزمى محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9360 :قيدت فى  2007-05-07برقم ايداع
 726وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 95عزمى محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9360 :قيدت فى  2012-06-28برقم ايداع
 1686وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 96ابراهيم عبدالعزيز جلل دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  9366 :قيدت فى  2007-05-08برقم
ايداع  733وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 97عادل فؤاد عيد ابو عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  15650 :قيدت فى  2011-08-09برقم ايداع
 4112وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-08
 - 98على احمد يسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  16611 :قيدت فى  2012-03-07برقم ايداع
 617وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 99استدراك بيانات السم التجارى ليصبح احمد فؤاد سيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم 17072 :
قيدت فى  2012-06-06برقم ايداع  1521وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-05
 - 100غزال معوض على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17122 :قيدت فى  2012-06-19برقم ايداع
 1618وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 101محمد صبحى عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  24205 :قيدت فى  2016-04-03برقم
ايداع  1334وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-02
 - 102محمد ماهر عثمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25983 :قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 575وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 103ريمون الضبع سعيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  26150 :قيدت فى  2017-02-28برقم
ايداع  939وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 104مركز طارق لصيانه السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  1495 :قيدت فى  1997-10-29برقم
ايداع  1176وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-28
 - 105احمد ماجد حافظ بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  9258 :قيدت فى  2007-04-08برقم ايداع
 549وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 106محمد عبدا العوضى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  16248 :قيدت فى  2011-12-28برقم
ايداع  5238وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 107هبه سراج فهمى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  22284 :قيدت فى  2015-05-06برقم ايداع
 1456وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-05
 - 108اصبح السم التجارى ياقوت للتنمية تاجر فرد سبق قيده برقم  22657 :قيدت فى 2015-07-07
برقم ايداع  2295وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-06
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 - 109ابراهيم عبدالحميد عبدالعلى رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  23982 :قيدت فى 2016-02-29
برقم ايداع  828وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-27
 - 110مقار لتجارة وتوريد مواد البناء تاجر فرد سبق قيده برقم  26448 :قيدت فى  2017-03-23برقم
ايداع  4061وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 111اسامة محمد سامى حفنى عكاشة تاجر فرد سبق قيده برقم  26522 :قيدت فى  2017-04-03برقم
ايداع  1524وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 112السرساوى  2تاجر فرد سبق قيده برقم  12318 :قيدت فى  2010-05-03برقم ايداع 1415
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-02
 - 113محمود حامد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14257 :قيدت فى  2011-01-06برقم ايداع
 87وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 114حنفى محمود عساف سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  14628 :قيدت فى  2011-02-22برقم ايداع
 700وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-21
 - 115احمد حمدان كمال الدين قليعى تاجر فرد سبق قيده برقم  14662 :قيدت فى  2011-02-28برقم
ايداع  753وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-27
 - 116احمد السيد احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15981 :قيدت فى  2011-10-30برقم ايداع
 4776وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-29
 - 117محمد محمود محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17180 :قيدت فى  2012-07-03برقم ايداع
 1726وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 118عيد محمد بريك عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  17221 :قيدت فى  2012-07-10برقم ايداع
 1794وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 119حنان محمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  19996 :قيدت فى  2014-02-17برقم ايداع
 445وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-16
 - 120محمد حافظ الداودى غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  21568 :قيدت فى  2014-12-16برقم
ايداع  3764وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-15
 - 121احمد سلطان احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24556 :قيدت فى  2016-05-26برقم ايداع
 2172وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-25
 - 122تملى تملى قلدس رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  5556 :قيدت فى  2003-11-09برقم ايداع
 1368وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-08
 - 123يحيى السيد مصطفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7271 :قيدت فى  2005-06-12برقم ايداع
 1106وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-11
 - 124حاتم حسين عبدالمالك تاجر فرد سبق قيده برقم  7918 :قيدت فى  2006-02-23برقم ايداع
 242وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-22
 - 125عبدا على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  14134 :قيدت فى  2010-12-23برقم ايداع
 4170وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-22
 - 126مصطفى فايد مصطفى عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  15301 :قيدت فى  2011-05-22برقم
ايداع  3401وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 127محمد عبدالرحمن حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  16835 :قيدت فى  2012-04-19برقم
ايداع  1056وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 128عزيزة مصطفى عبدالقادر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  17071 :قيدت فى 2012-06-06
برقم ايداع  1520وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 129رزق رزق طلبة عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  14514 :قيدت فى  2011-01-27برقم ايداع
 540وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-26
 - 130ليلى محمود احمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  15169 :قيدت فى  2011-04-21برقم ايداع
 3261وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-20
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 - 131محمود ابوزيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  16785 :قيدت فى  2012-04-10برقم ايداع
 968وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 132عبدالسميع عبدالفتاح صديق سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16825 :قيدت فى 2012-04-18
برقم ايداع  1038وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 133محمود محمد عبدالمنعم قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  24057 :قيدت فى  2016-03-09برقم
ايداع  989وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-08
 - 134محمد يسرى ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  24860 :قيدت فى  2016-08-09برقم ايداع
 2947وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-08
 - 135احمد فتحى عبد الفضيل عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  26928 :قيدت فى 2017-06-04
برقم ايداع  2524وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 136محمد احمد عبدالونيس تاجر فرد سبق قيده برقم  12436 :قيدت فى  2010-05-16برقم ايداع
 1587وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-15
 - 137شريف طه محمود طه تاجر فرد سبق قيده برقم  16818 :قيدت فى  2012-04-15برقم ايداع
 1023وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 138مرفت حسين حافظ ابو الغيط تاجر فرد سبق قيده برقم  24359 :قيدت فى  2016-04-24برقم
ايداع  1686وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-23
 - 139صالح حسن عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26824 :قيدت فى  2017-05-17برقم
ايداع  2265وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 140فولى سلمه عبدالصبور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26849 :قيدت فى  2017-05-21برقم
ايداع  2311وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 141احمد رؤف محمد على جادو تاجر فرد سبق قيده برقم  26859 :قيدت فى  2017-05-22برقم
ايداع  2337وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 142محمد احمد محمد شبيطه تاجر فرد سبق قيده برقم  905 :قيدت فى  1996-12-18برقم ايداع
 814وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 143خلف احمد عبدالوهاب على تاجر فرد سبق قيده برقم  9229 :قيدت فى  2007-03-27برقم ايداع
 501وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 144سامر سيد عبدالعزيز عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  9333 :قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع
 682وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 145محمد عبد الحليم احمد جويلى تاجر فرد سبق قيده برقم  13006 :قيدت فى  2010-07-25برقم
ايداع  2461وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-24
 - 146مختار عيد صادق صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  14895 :قيدت فى  2011-03-23برقم ايداع
 1064وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-22
 - 147عبدالتواب عبدالجواد صميده خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  21682 :قيدت فى 2015-01-08
برقم ايداع  43وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-07
 - 148عمرو جمال امام محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  23840 :قيدت فى  2016-02-10برقم
ايداع  537وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-09
 - 149احمد عادل عبدالمعطى فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  25864 :قيدت فى  2017-01-18برقم
ايداع  398وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 150ياسر محمد محمد ابوشنب تاجر فرد سبق قيده برقم  12597 :قيدت فى  2010-06-02برقم ايداع
 1837وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-01
 - 151رامز مرسى مرسى البدرشينى تاجر فرد سبق قيده برقم  13584 :قيدت فى  2010-10-12برقم
ايداع  3309وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-11
 - 152محمد على احمد محمد ابو النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  19328 :قيدت فى 2013-10-03
برقم ايداع  2420وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-02
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 - 153صيدلية د سامح محمد عبدالحميد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  24197 :قيدت فى
 2016-03-30برقم ايداع  1305وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-29
 - 154احمد شعبان عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25224 :قيدت فى  2016-10-12برقم ايداع
 4236وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-11
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تجديد شركات
 - 1جمال عبدالجليل جمعة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  895 :قيدت فى  1996-12-15برقم ايداع
 799وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/12/2026ص
 - 2محمود ابو النور محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11379 :قيدت فى  2009-12-23برقم
ايداع  2236وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/12/2024
12:00:00ص
 - 3محمد صابر عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26547 :قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
 1594وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2027ص
 - 4عماد يوسف يوسف ايوب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  5811 :قيدت فى  2004-03-16برقم
ايداع  321وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2024
ص
 - 5اصبح اسم الشركة جمال مصطفى بدير محمد مصطفى وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  9459 :قيدت
فى  2007-06-27برقم ايداع  980وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/06/2027ص
 - 6نجلء عبدالكريم احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  17976 :قيدت فى  2012-12-02برقم ايداع
 3063وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/12/2022ص
 - 7وائل محمد صلح الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم  26771 :قيدت فى  2017-05-10برقم
ايداع  2122وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2027
12:00:00ص
 - 8شركة سيلوباك لصناعات التغليف ش م م شركة سبق قيدها برقم  4085 :قيدت فى 2001-10-30
برقم ايداع  1212وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/10/2026
12:00:00ص
 - 9سامي عبد العزيز امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4285 :قيدت فى  2002-03-17برقم ايداع
 57وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/03/2027ص
 - 10الشركة المصرية الهندية (جمال ومحمد خليفة على سليمان) شركة سبق قيدها برقم  13199 :قيدت فى
 2010-08-15برقم ايداع  2743وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/08/2025ص
 - 11حمزه عبد المنعم عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم  970 :قيدت فى  1997-02-02برقم ايداع
 69وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2027ص
 - 12اولد حسن سليمان للمسبوكات الحديدية وغير الحديدية سليمان حسن سليمان وشركاه شركة سبق قيدها
برقم  1001 :قيدت فى  1997-02-26برقم ايداع  112وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/02/2027ص
 - 13سامى حنا رزق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3978 :قيدت فى  2001-09-05برقم ايداع 972
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/09/2026ص
 - 14اسلم محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  17121 :قيدت فى  2012-06-19برقم ايداع 1617
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 15محمد عبدالسلم يوسف ابو ديب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  17176 :قيدت فى 2012-07-02
برقم ايداع  1715وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/07/2027
12:00:00ص
 - 16على سعد سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26569 :قيدت فى  2017-04-10برقم ايداع
 1650وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
 - 17مراد صدقى مقار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4137 :قيدت فى  2001-12-03برقم ايداع
 1334وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/12/2026ص
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 - 18مصطفى فهمى وشريكه فوزى ذكى شركة سبق قيدها برقم  4419 :قيدت فى  2002-05-22برقم
ايداع  328وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027
ص
 - 19بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  1823 :قيدت فى  2007-01-11برقم ايداع  26وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/01/2027ص
 - 20بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  1823 :قيدت فى  1998-05-23برقم ايداع  385وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2023ص
 - 21بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  1823 :قيدت فى  2000-07-02برقم ايداع  697وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2025ص
 - 22بنك مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1823 :قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع  816وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2025ص
 - 23بنك مصر شركة سبق قيدها برقم  1823 :قيدت فى  2010-04-01برقم ايداع  1066وفى تاريخ
 2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/03/2025ص
 - 24بنك مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1823 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع  1967وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 25سعيد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11304 :قيدت فى  2009-12-10برقم ايداع 2121
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/12/2024ص
 - 26رجب ابراهيم حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15385 :قيدت فى  2011-06-08برقم ايداع
 3567وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2026ص
 - 27رجب ابراهيم حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15385 :قيدت فى  2011-06-08برقم ايداع
 3568وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2026ص
 - 28مودرن انفيتى سكول شركة سبق قيدها برقم  15385 :قيدت فى  2011-06-08برقم ايداع 3568
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2026ص
 - 29اصبح اسم الشركة سيد عبدالظاهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  16699 :قيدت فى
 2012-03-22برقم ايداع  806وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/03/2027ص
 - 30وليد محمود ممدوح فهمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24228 :قيدت فى  2016-04-07برقم
ايداع  1411وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/04/2026
12:00:00ص
 - 31حمادة حسين على سرايا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  25839 :قيدت فى  2017-01-16برقم
ايداع  342وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/01/2027
ص
 - 32محمود اسماعيل سليمان ابوزهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2981 :قيدت فى 2000-03-28
برقم ايداع  318وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/03/2025
12:00:00ص
 - 33كمال الدين سيد صالحين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3968 :قيدت فى  2001-09-01برقم ايداع
 943وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/08/2026ص
 - 34عبدالمحسن محمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4972 :قيدت فى  2003-03-02برقم ايداع
 237وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/03/2023ص
 - 35اصبح السم احمد عبدالسلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9474 :قيدت فى  2007-07-08برقم
ايداع  1021وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/07/2027
12:00:00ص
 - 36حمدى محمود جبر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16487 :قيدت فى  2012-02-14برقم ايداع
 365وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/02/2027ص
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 - 37اصبح اسم الشركة عبدالوهاب السيد احمد مرسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25723 :قيدت فى
 2016-12-28برقم ايداع  5347وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/12/2026ص
 - 38ياسر محمد حسنى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  27057 :قيدت فى  2017-07-06برقم ايداع
 2883وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/07/2027ص
 - 39مظهر عبدالعزيز قنديل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9242 :قيدت فى  2007-04-02برقم ايداع
 526وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/04/2027ص
 - 40محمود عبدالجواد توفيق وشركائه شركة سبق قيدها برقم  14992 :قيدت فى  2011-04-03برقم
ايداع  2090وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/04/2026
12:00:00ص
 - 41اصبح اسم الشركة محمد احمد حسن محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  16360 :قيدت فى
 2012-01-18برقم ايداع  195وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/01/2027ص
 - 42تغريد جمعه عبدالصادق وشركائها شركة سبق قيدها برقم  25256 :قيدت فى  2016-10-16برقم
ايداع  4298وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/10/2026
12:00:00ص
 - 43اصبح اسم الشركة عاطف عشرى وهبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27045 :قيدت فى
 2017-07-05برقم ايداع  2861وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/07/2027ص
 - 44اشرف محمد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7178 :قيدت فى  2005-05-15برقم ايداع
 898وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/05/2025ص
 - 45وائل عبدالجليل احمد وشريكه فاروق غريب فاروق شركة سبق قيدها برقم  14790 :قيدت فى
 2011-03-10برقم ايداع  923وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/03/2026ص
 - 46محمود محمد محمد نجم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  16964 :قيدت فى  2012-05-16برقم
ايداع  1324وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2027
12:00:00ص
 - 47السيد احمد السيد وشركاءه شركة سبق قيدها برقم  23897 :قيدت فى  2016-02-17برقم ايداع
 651وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/02/2026ص
 - 48حسام الدين عيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26554 :قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
 1612وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2027ص
 - 49شريف احمد شعبان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26695 :قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع
 1935وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 50اسامه صلح عبدالحكيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  27009 :قيدت فى  2017-06-20برقم
ايداع  2749وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/06/2027
12:00:00ص
 - 51هانى عنتر قرنى بدير وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1256 :قيدت فى  1997-06-09برقم ايداع
 517وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2027ص
 - 52شركة الطحان ميتال للزجاج و اللمونيوم محسن محمد السيد الطحان وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 4387قيدت فى  2002-05-14برقم ايداع  270وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 53تعديل السم التجارى ليصبح نيفين باسم محمد سعيد الجمل وشركاها شركة سبق قيدها برقم 15758 :
قيدت فى  2011-09-13برقم ايداع  4329وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 12/09/2026ص
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 - 54الشركة المصرية لخدمات الدارة فى مجال صناديق الستثمار شركة سبق قيدها برقم  17182 :قيدت
فى  2012-07-03برقم ايداع  1730وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/07/2027ص
 - 55تعديل السم التجارى ليصبح شريف البدراوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26397 :قيدت فى
 2017-03-19برقم ايداع  3057وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/03/2027ص
 - 56حمزه لبيب عبده سالم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6319 :قيدت فى  2004-08-24برقم ايداع
 1300وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/08/2024ص
 - 57سوزان وصفى رزق ا عبدالملك وشركائها ( الشركة العصرية للنشاءات المعدنية والميكانيكا ) شركة
سبق قيدها برقم  17161 :قيدت فى  2012-06-27برقم ايداع  1684وفى تاريخ  2022-06-21تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2027ص
 - 58محمد عثمان عبدالناصر عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17209 :قيدت فى 2012-07-08
برقم ايداع  1774وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/07/2027
12:00:00ص
 - 59اصبح السم التجارى حسام عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2912 :قيدت فى
 2000-02-22برقم ايداع  194وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/02/2025ص
 - 60محمد نجيب احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8843 :قيدت فى  2006-12-10برقم
ايداع  1853وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/12/2026
12:00:00ص
 - 61الشركة العربية لنابيب البترول ( سوميد ) شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم 9051 :
قيدت فى  2007-02-11برقم ايداع  208وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 10/02/2027ص
 - 62الشركة العربية لنابيب البترول ( سوميد ) شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم 9051 :
قيدت فى  1982-03-24برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 23/03/2027ص
 - 63شركة هاى لندز لدارة المنشأت والمشروعات التعليمية ( عبدالفتاح سعيد وشريكه) شركة سبق قيدها
برقم  12129 :قيدت فى  2016-09-21برقم ايداع  3990وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/09/2026ص
 - 64مدرسة هاى لندز فى مصر للغات شركة سبق قيدها برقم  12129 :قيدت فى  2016-09-21برقم
ايداع  3990وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/09/2026
12:00:00ص
 - 65حسين محمد عباس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4061 :قيدت فى  2001-10-16برقم ايداع
 1155وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/10/2026ص
 - 66ماجد جمال لطفى محمد زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4324 :قيدت فى  2002-04-13برقم
ايداع  134وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/04/2027
ص
 - 67ماجد جمال لطفى محمد زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4324 :قيدت فى  2012-01-05برقم
ايداع  1913027وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/01/2027
12:00:00ص
 - 68دمج كل من شركة اطلس العامة للمقولت والستثمارات العقارية واعمال التكييف والمصاعد  ,والشركة
المصرية العامة للمبانى فى الشركة المساهمة المصرية للمقاولت (العبد) شركة سبق قيدها برقم 38037 :
قيدت فى  2011-02-09برقم ايداع  1000003وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 08/02/2026ص
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 - 69محمد حجازى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15427 :قيدت فى  2011-06-16برقم ايداع
 3659وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/06/2026ص
 - 70احمد حسن الزمر وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  22598 :قيدت فى  2015-06-24برقم ايداع
 2143وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2025ص
 - 71اسلم اسماعيل ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  26453 :قيدت فى  2017-03-23برقم
ايداع  4067وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/03/2027
12:00:00ص
 - 72باسم منير كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24137 :قيدت فى  2016-03-21برقم ايداع
 1160وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/03/2026ص
 - 73وائل بدر سيد بدر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1275 :قيدت فى  1997-06-16برقم ايداع
 549وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/06/2027ص
 - 74ايمن الغنام و شركاه شركة سبق قيدها برقم  4431 :قيدت فى  2002-05-29برقم ايداع  357وفى
تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/05/2027ص
 - 75البكير للتوريدات الكتابية والمكتبية شركة سبق قيدها برقم  22595 :قيدت فى  2015-06-23برقم
ايداع  2136وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/06/2025
12:00:00ص
 - 76مصطفى محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  22595 :قيدت فى  2015-06-23برقم ايداع
 2136وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2025ص
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