جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب شمال القاهرة المميز شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1عصام للتسويق والستثمار الرياضي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1624ورقم قيد  36551محل رئيسى عن تسويق اللعبين للنديه الرياضيه داخل الجمهوريه وانشاء وتأجير
الملعب وتوريد الدوات والمستلزمات الرياضيه واقامه واداره وتشغيل النشطه في مجال الرياضي واداره
الدورات الرياضيه و انشاء وتشغيل الكاديميات الرياضيه والستثمار الرياضي في مجال صالت الجيم فيما عدا (
النترنت والكمبيوتر ومستلزمات والحبار ومستلزماتها ومواد الدعايه والعلن والبلي ستيشن ,بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  82ش الجراج مدينه الجندول  -الدور الرضي  -محل رقم 2
 - 2عادل مدبولى عبد العال سباق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1672
ورقم قيد  36555محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  2ش ابو القاسم
 - 3عمرو عبد الباسط محمد بركات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1673ورقم قيد  36556محل رئيسى عن بيع الملبس الجاهزه والكسسوار بالتجزئه فيما عدا الملبس
العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة القاهرة  92ش شبرا جانبى ش خورشيد روض الفرج
 - 4تامر محمد نجيب محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1691ورقم قيد  36557محل رئيسى عن توريد فاكهه وخضار ,بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 1
بالرضى عقار  14حاره قطيفه وابو الطحين ترعه جزيره بدران
 - 5شريف محسن حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1694
ورقم قيد  36558محل رئيسى عن صيانه سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  33ش بور سعيد الشادر
 - 6عادل فرج كامل حنا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  1706ورقم قيد
 36559محل رئيسى عن مكتب توريدات فلتر مياه ,بجهة محافظة القاهرة  12حسن العيسوى القصيرين
 - 7ايهاب احمد عبدا القفاص تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1722
ورقم قيد  36560محل رئيسى عن مشغل خياطه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القاهرة 30ش روض الفرج
 - 8ليلي انور جندي جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1723
ورقم قيد  36561محل رئيسى عن معرض موتسيكلت وسكوتر ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 29ش
مدرسة المماليك (معمل اللبان) محل
 - 9طارق فؤاد عبد الدايم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1741
ورقم قيد  36562محل رئيسى عن تجاره اقمشه فيما عدا ( القمشه العسكريه واكسسوارتها) ,بجهة محافظة
القاهرة  2ش مجاهد عبد الحليم عزبه ابو ليله
 - 10ماهر مكرم جاد السيد عقل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1758
ورقم قيد  36563محل رئيسى عن صالون حلقه رجالى ,بجهة محافظة القاهرة  25ش عياد بك
 - 11حسان محمد عزت الحمامى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1761
ورقم قيد  36564محل رئيسى عن تصدير مستلزمات التكييف فيما عدا خدمات النترنت وذلك بعد الحصول
على التراخيص المنظمه الى ذلك موافقه امنيه رقم  41لسنه  2021صادر امن رقم  9165فى ,2021/12/19
بجهة محافظة القاهرة  23ش مطر
 - 12محمد حامد محمد نصر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1800
ورقم قيد  36565محل رئيسى عن تجاره نجف ,بجهة محافظة القاهرة  4حاره الكنيسه الفرنج محل 12
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 - 13مايكل سمير عزت حنا داود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1801
ورقم قيد  36566محل رئيسى عن بلى ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص
اللزمه بموافقه امنيه رقم  72اسنه  2021صادر  7021لسنه  ,2021/9/30بجهة محافظة القاهرة  14ش عبدا
صالح
 - 14صيدلية د  /محمد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1809ورقم قيد  36567محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة  2ش الكحال
 - 15رضا احمد محروس حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 1815
ورقم قيد  36568محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  38ش سعيد سويلك مدينه الجندول
 - 16ميشيل جرجس سمعان اسحق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1852ورقم قيد  36570محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكرية واكسسوراتها,
بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  78شارع المقسي  -محل رقم 1
 - 17حسن محمد امام حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  1856ورقم
قيد  36571محل رئيسى عن دخول مزادات ,بجهة محافظة القاهرة  26شارع جسر البحر
 - 18كامل حلمي سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  1862ورقم
قيد  36572محل رئيسى عن مكتب توريدات عامة فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت و الطباعة
ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن وآلت التصوير وتوريد العمالة ,بجهة محافظة
القاهرة  190ش عبيد  -حجرة من شقة
 - 19نادر احمد مصطفي ربيع تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1866
ورقم قيد  36573محل رئيسى عن بيع احذيه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  140مول الظاهر  2ش
العباسيه
 - 20شادي انور عبدا علي نصر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1867ورقم قيد  36574محل رئيسى عن توريد وتركيب كاميرات مراقبه فيما عدا ( الكاميرات اللسلكيه
واستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2ش العباسيه مول الظاهر مكتب رقم 60
 - 21ياسر احمد على خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1871ورقم
قيد  36575محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  71ش باحثه الباديه بالدور
الرضى محل 40
 - 22احمد رمضان درغام احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1872
ورقم قيد  36576محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات مستعمله ,بجهة محافظة القاهرة  71ش باحثه
الباديه محل 23
 - 23نسرين سمير فرج ا تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  1888ورقم
قيد  36577محل رئيسى عن مكتبه فيما عدا ( الكمبيوتر والنترنت والت التصوير ودون تصوير المستندات
والطباعه ومستلزماتها والحبار والصحف والمحلت والكتب الدينيه والمصاحف ) ,بجهة محافظة القاهرة  2ح
محمد ابو الفتوح من ش مكاوي
 - 24سماح منصور عبد المحسن على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1893ورقم قيد  36578محل رئيسى عن توريدات عموميه لجميع مستلزمات المصانع من مسامير وخراطه
وبويات وحساسات وادوات كهربائيه وشحوم فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير
والطباعه ومستلزماته والحبار ومواد الدعايه والعلن والبلى ستيشن ,بجهة محافظة القاهرة جنينه الحجاز من
شارع شبرا
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 - 25فوزي عدلي فهيم طانيوس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1896
ورقم قيد  36579محل رئيسى عن تجارة القمشة فيماعدا القمشة العسكرية واكسسوراتها ,بجهة محافظة
القاهرة بالعقار رقم  124شارع محمد علي -بالرضي  -محل داخل العقار
 - 26نورالدين صابر الشرقاوي احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1903ورقم قيد  36580محل رئيسى عن تجارة منظفات و ورقيات دون الطباعة والحبار ,بجهة محافظة
القاهرة  17شارع خورشيد
 - 27اسامه سيد محمد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1915
ورقم قيد  36581محل رئيسى عن خدمات صيانة وتوريدات عمومية ومقاولت (فيماعدا اجهزة الكمبيوتر
ومستلزماته والنترنت وماكينات الطباعة والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن والت التصوير
وتوريد العمالة) ,بجهة محافظة القاهرة  11أ شارع مصطفي كامل كوبري القبة شقة  7الدور الرابع
 - 28محمد محمد سيد كامل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  1925ورقم
قيد  36583محل رئيسى عن مطعم فول وفلفل ,بجهة محافظة القاهرة  47ش المستشفى محل رقم 1
 - 29وائل عادل عدلى فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  1930ورقم
قيد  36585محل رئيسى عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة القاهرة
عقار رقم  47ش المستشفى الترعه البولقيه محل
 - 30مجدى محمود احمد عبد الغنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1948ورقم قيد  36586محل رئيسى عن ملبس جاهزه دون الزى العسكرى واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القاهرة  5ش برسوم مطر محل رقم 9
 - 31محمد عصام اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1959
ورقم قيد  36587محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة القاهرة  4المنجد من ش جسر البحر
 - 32عمرو محمد جوده محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1972ورقم قيد  36589محل رئيسى عن جراج وخدمه نظافه السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  8ش شيبان
 - 33امام محمد امام حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  1976ورقم
قيد  36590محل رئيسى عن اداره مزادات وجمع مخلفات دون اعاده تدويرها ,بجهة محافظة القاهرة عقار
رقم  26ش جسر البحر الدور الرضى حجره من شقه
 - 34زكه سليمان نجار ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1977
ورقم قيد  36591محل رئيسى عن صناعه الجلش والعجائن ,بجهة محافظة القاهرة  38ش شيبان
 - 35احمد فؤاد يوسف عثمان سالم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1984ورقم قيد  36592محل رئيسى عن تجاره مستلزمات سبوع ,بجهة محافظة القاهرة  7ش الجيش
 - 36سيد سعد محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  1997ورقم
قيد  36593محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات مستعمله ,بجهة محافظة القاهرة  7ش رياض من
شارع جسر البحر بالدور الرضى محل
 - 37جاكلين شنوده مساك لوندى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 2009
ورقم قيد  36594محل رئيسى عن توريدات وتجاره مفروشات وستائر ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  3ش
عبد القادر طه اما معهد الساليزيان اليطالى محل

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

Page 4 of 32

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 38حازم محمد احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 2010
ورقم قيد  36595محل رئيسى عن التوريدات العموميه فيما عدا ( توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته
وماكينات الطباعه والحبار وتوريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  211ش
شبرا  -الول علوي  -مكتب
 - 39محمد عيد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 2013
ورقم قيد  36596محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات مستعمله ,بجهة محافظة القاهرة  46ش باحثه
الباديه  -الدور الرضي  -محل رقم 2
 - 40مصطفي صلح فؤاد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2015ورقم قيد  36597محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات مستعمله ,بجهة محافظة القاهرة  57ش
جامع ابو الفضل  -الدور الرضي  -محل 1
 - 41الصياد لتوريد وبيع اللت والحبوب الزراعية تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  2035ورقم قيد  36599محل رئيسى عن توريد اللت والحبوب الزراعية فيماعدا اجهزة
الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير والطباعة ومستلزماتها والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي
استيشن ,بجهة محافظة القاهرة  19شارع سيد هاشم
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فروع الفراد
 - 1حسن مجدى حسن عبد الحميد قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  1627ورقم قيد  34012محل فرعى
عن اصبح النشاط توريدات عمومية ( دون توريدات الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعاية والعلن ودون مواد
الطباعة ) بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  12 /أ ش ماهر باشا الوايلي شقه 10
 - 2ميشيل ممدوح كمال يوسف قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1726ورقم قيد  35214محل فرعى
عن جيم بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  25 /ش  10ميدان المحطه شقه بالدور الثالث رقم 6
 - 3سيد محمد سيد بدراوي قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1806ورقم قيد  36549محل فرعى عن
نقل المواد البترولية ونقل جميع البضائع والفراشة والموبليا ومواد البناء والمقاولت بعد استصدار التراخيص اللزمة
دون نقل المواد المشعة بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 2 /حارة محمد منصور
 - 4سماح منصور عبدالمحسن علي قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  1917ورقم قيد  36578محل
فرعى عن توريدات عموميه لجميع مستلزمات المصانع من مسامير وخراطه وبويات وحساسات وادوات كهربائيه
وشحوم فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير والطباعه ومستلزماته والحبار ومواد الدعايه
والعلن والبلى ستيشن بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /شقة رقم  61بالدور السادس بالعقار رقم هـ 5
عمارات سما دائري
 - 5جورج ادوار شفيق قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  1989ورقم قيد  23377محل فرعى عن بقاله
جافه بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  67 /ش عبد الحميد الديب
 - 6عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  2020ورقم قيد
 31773محل فرعى عن الغاء نشاط الستيراد بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  32 /ش قصر النيل (
ويأخذ 2ش الشواربي )  -محل رقم  2بالدور الرضي
 - 7عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  2022ورقم قيد
 31773محل فرعى عن اضافه نشاط الستيراد فيما عدا ( المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة
محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /محل رقم جي  11بالمول التجاري تاون سنتر  -مدينة السلم
 - 8عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  2024ورقم قيد
 31773محل فرعى عن اضافه نشاط الستيراد فيما عدا ( المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة
محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  /محل بالدور الرضي بالعقار رقم  38ش راغب تقاطع ش محمد سيد احمد
 - 9عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  2026ورقم قيد
 31773محل فرعى عن اضافه نشاط الستيراد فيما عدا ( المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة
محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  51 /بالمول التجاري الثاني مدينه الرحاب
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قيود الشركات
 - 1خالد فوزى مرغنى وشركاه شركة رأس مالها  57,600.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 1667ورقم قيد  36554مركز عام عن مطعم وكافتريا وحلوانى بجهة محافظة القاهرة المحل بالعقار رقم
 4ش الجوهرى
 - 2اولد علي موسي للمفروشات وادوات التنجيد شركة رأس مالها  3,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  1851ورقم قيد  36569مركز عام عن تجارة مفروشات وادوات تنجيد بجهة محافظة
القاهرة  2عطفة المنجمة من شارع القلعة
 - 3جمال الدين فؤاد السيد واخيه محمد فؤاد لتجارة قطع غيار السيارات شركة رأس مالها 10,000.000
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  1918ورقم قيد  36582مركز عام عن تجارة قطع غيار
سيارات بجهة محافظة القاهرة  6شارع ابو رحاب من جسر البحر
 - 4احمد فتحى وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 1929
ورقم قيد  36584مركز عام عن تجاره الدوات الكهربائيه والتوريدات العموميه دون اجهزه الكمبيوتر
ومستلزماتها بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  12ش زقاق العسال من ش العشماوى الدور الثالث بعد الرضى
شقه 11
 - 5شركه ايهاب محمد سامي وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
ايداع  2033ورقم قيد  36598مركز عام عن توريد معدات وادوات المطابخ والمائده للفنادق
والمشروعات ( القري السياحيه ) والمستشفيات السياحيه بجهة محافظة القاهرة  8ش اللواء فطين شبرا مصر -
الدور الرضي  -غرفه من شقه

فروع الشركات
 - 1سعد طلعت عبده وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  1639ورقم قيد  28166فرعى
عن نقل طرود وخدمات البريد السريع بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  69 /ش المقريزي
 - 2احمد محمد فرج طه وشريكه قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  1971ورقم قيد  36588فرعى
عن تجارة المعدات الثقيله بجهة محافظة القليوبية ش المزلقان -ميت حلفا
 - 3احمد محمد فرج طه وشريكه قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  1971ورقم قيد  36588فرعى
عن تجارة المعدات الثقيله بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان //الساحل5/ش ناشد سيدهم
 - 4الشركة الدوليه لتجارة المعدات الثقيله قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  1971ورقم قيد 36588
فرعى عن تجارة المعدات الثقيله بجهة محافظة القليوبية ش المزلقان -ميت حلفا
 - 5الشركة الدوليه لتجارة المعدات الثقيله قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  1971ورقم قيد 36588
فرعى عن تجارة المعدات الثقيله بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان //الساحل5/ش ناشد سيدهم
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محو  -شطب
 - 1محمد صلح عبد العزيز على تاجر فرد سبق قيده برقم  34227قيد فى  2019-01-16برقم ايداع 142
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع من السجل التجارى
 - 2شيماء محمد عمار يوسف عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  36313قيد فى  2022-01-02برقم ايداع 4
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك
التجاره
 - 3مطعم ايمن يحى عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  24703قيد فى  2007-04-22برقم ايداع  804وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجارة
 - 4طه محمد عمر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  32535قيد فى  2017-12-13برقم ايداع  4991وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك
التجاره
 - 5عيسوى للتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  35465قيد فى  2020-12-16برقم ايداع 2310
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجارة
 - 6اسامه جمال الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24246قيد فى  2006-11-19برقم ايداع  2963وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك التجاره
 - 7نوال صابر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8794قيد فى  1991-12-24برقم ايداع  2179وفى تاريخ
 2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك التجاره
 - 8احمد احمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15586قيد فى  1998-08-22برقم ايداع  1568وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاة
 - 9احمد احمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15586قيد فى  2009-07-28برقم ايداع  1570وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع لمحو الرئيسي
 - 10عمرو عبد الباقى محمود ابراهيم خير تاجر فرد سبق قيده برقم  33548قيد فى  2018-08-08برقم
ايداع  2484وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو
بسبب ترك التجاره
 - 11منى عبد الحفيظ زين تاجر فرد سبق قيده برقم  11310قيد فى  1994-12-12برقم ايداع  2283وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محوالقيد من السجل التجارى بامر محو للوفاه
 - 12محمد احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28990قيد فى  2015-10-11برقم ايداع 1892
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب
ترك التجاره
 - 13محمد عادل محمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  33860قيد فى  2018-10-30برقم ايداع 3335
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجارة
 - 14عاطف محمد دسوقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31715قيد فى  2017-06-08برقم ايداع 1925
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب
ترك التجاره
 - 15محمد السيد موسى كليب تاجر فرد سبق قيده برقم  34368قيد فى  2019-02-20برقم ايداع 516
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب
ترك التجاره
 - 16جون يوحنا وردخان حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  28376قيد فى  2014-12-03برقم ايداع
 2322وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجارة
 - 17اشرف مصطفى شحاتة صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  34266قيد فى  2019-01-29برقم ايداع
 273وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك
بسبب ترك التجاره
 - 18وائل حجاج عبدالمجيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  25644قيد فى  2009-05-27برقم ايداع
 1129وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجارة
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 - 19محمود خضرجى محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  34346قيد فى  2019-02-18برقم ايداع 477
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب
ترك التجاره
 - 20خلف حسين خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  24205قيد فى  2006-11-09برقم ايداع  2866وفى
تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك
التجاره
 - 21ابوالفتح الصاوى سليمان الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  32910قيد فى  2018-02-21برقم ايداع
 665وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجارة
 - 22ابوالخير فوزي عبدالرازق سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  35796قيد فى  2021-06-01برقم ايداع
 1350وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى بامر محو لترك
التجاره
 - 23جميل جرجس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15642قيد فى  1998-09-13برقم ايداع  1655وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك
التجاره
 - 24ميلد حنا ابراهيم قلته تاجر فرد سبق قيده برقم  34964قيد فى  2019-12-30برقم ايداع  3276وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك
التجاره
 - 25بولس عدلى بشاى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21796قيد فى  2004-09-28برقم ايداع 1878
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى للوفاه
 - 26فاطمة موسى ابو الفتوح موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  35317قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 1706وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجارة
 - 27مينا ماهر حليم زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  35616قيد فى  2021-02-21برقم ايداع  484وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري لترك التجارة
 - 28جميل سلمه توفيق سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  24509قيد فى  2007-01-16برقم ايداع 76
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل لترك التجارة
 - 29صباح صالح خليل سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  30494قيد فى  2016-08-25برقم ايداع 2730
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر وذلك بسبب ترك
التجاره
 - 30سيد ابراهيم احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  32622قيد فى  2017-12-31برقم ايداع 4654
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب
ترك التجاره
 - 31سامح عوض نصرى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  36482قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 1142وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك
التجاره
 - 32سامح عوض نصري عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  36482قيد فى  2022-04-26برقم ايداع
 1221وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب ترك
التجاره
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رأس المال
 - 1زكريا فايز جرجس اسعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31385قيد فى  2017-03-13برقم ايداع  906فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 2ابرام مسعد صادق لبيب غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  25534قيد فى  2009-02-05برقم ايداع
 205فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 3حنفي زناتي غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  26950قيد فى  2012-01-08برقم ايداع  55فى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
 - 4ملكة عبود محمود خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  27575قيد فى  2013-03-28برقم ايداع  555فى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 5شريف محمد يس محمد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  30045قيد فى  2016-05-10برقم ايداع
 1694فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6باسم نبيل نجيب صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  33908قيد فى  2018-11-11برقم ايداع  3455فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7سمير سعد يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم  25060قيد فى  2007-12-27برقم ايداع  2409فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 8محمد عبد العزيز محمد العليمى تاجر فرد سبق قيده برقم  23457قيد فى  2006-05-18برقم ايداع
 1116فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000,000.000
 - 9رضوى عز الدين منصور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30998قيد فى  2016-12-25برقم ايداع
 4118فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 10عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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العناوين
 - 1هشام عبدالفتاح حسن خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  26175قيد فى  2010-08-25برقم ايداع
 1769وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  17 /ش
الهناء
 - 2حسن مجدى حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  34012قيد فى  2018-12-02برقم ايداع
 3712وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  12 /أ ش
ماهر باشا الوايلي شقه 10
 - 3باسم توفيق نسيم القس تاجر فرد سبق قيده برقم  36523قيد فى  2022-05-15برقم ايداع  1371وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح  23 /ش محمد
الهراوى
 - 4عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالحليم الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  32819قيد فى  2018-02-11برقم
ايداع  466وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 6 /
ش وحيد من ش سنجر
 - 5دينا محمد مفتاح محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  34315قيد فى  2021-12-07برقم ايداع 4401
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان ليصبح  4/شقة  7عمارة 4
حارة الوابور
 - 6دينا محمد مفتاح محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  34315قيد فى  2019-02-10برقم ايداع 394
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 4/شقة 7
عمارة  4حارة الوابور
 - 7دينا محمد مفتاح محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  34315قيد فى  2019-02-10برقم ايداع 394
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان ليصبح135 /مدينه الشروق
المجاوره الثالثه المنطقه التاسعه
 - 8ميشيل ممدوح كمال يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  35214قيد فى  2020-09-01برقم ايداع 1292
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  25 /ش  10ميدان
المحطه شقه بالدور الثالث رقم 6
 - 9جرجس يوسف عياد حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  17670قيد فى  2000-06-18برقم ايداع 1212
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 53 /ج شارع
جزيرة بدران
 - 10حنفي زناتي غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  26950قيد فى  2012-01-08برقم ايداع  55وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /محل  29عنبر 3بلح -
سوق العبور  16س  14ط
 - 11خالد محسن سيد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  33039قيد فى  2018-03-18برقم ايداع
 999وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 263 /شارع
شبرا -دور ثاني -شقة 2
 - 12سيد محمد سيد بدراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  36549قيد فى  2022-05-31برقم ايداع 1615
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 2 /حارة محمد
منصور
 - 13احمد فتحى محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  31484قيد فى  2017-04-06برقم ايداع 1200
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافه فرع  /مرحله رابعه محل رقم 20
اسواق المدينه
 - 14بهاء فوزي جبر عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31531قيد فى  2017-04-18برقم ايداع 1319
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي  8 /ش ماهر باشا
العباسيه

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 15عيسي لبان صليب عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32479قيد فى  2017-11-29برقم ايداع
 4211وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 4 /شارع
يوسف باشا وهبة
 - 16سماح منصور عبد المحسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  36578قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1893وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /شقة رقم
 61بالدور السادس بالعقار رقم هـ  5عمارات سما دائري
 - 17ناصر عبدالتواب محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29271قيد فى  2015-12-09برقم ايداع
 2616وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديا العنوان ليصبح  71 /ش
باحثه الباديه محل رقم  37بالدور الرضى
 - 18أبانوب فايز فوزي عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  31217قيد فى  2017-02-12برقم ايداع 497
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  18 /ش سمير عبد
الرؤف امتداد مكرم عبيد
 - 19أبانوب فايز فوزي عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  31217قيد فى  2017-02-12برقم ايداع 497
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  32 /ش شبرا
 - 20جورج ادوار شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  23377قيد فى  2006-04-27برقم ايداع  929وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  67 /ش عبد الحميد
الديب
 - 21عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان
 /محل بالدور الرضي بالعقار رقم  38ش راغب تقاطع ش محمد سيد احمد
 - 22عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان
 51 /بالمول التجاري الثاني مدينه الرحاب
 - 23عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافه فرع بالعنوان
 38 /ش الجمهوريه
 - 24عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان
 32 /ش قصر النيل ( ويأخذ 2ش الشواربي )  -محل رقم  2بالدور الرضي
 - 25عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان
 /محل رقم جي  11بالمول التجاري تاون سنتر  -مدينة السلم
 - 26عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية لضافه فرع بالعنوان
 /محل رقم  5بالدور الرضي بمول اعمار الدلتا ش محب
 - 27عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان
 /محل رقم  140عقار رقم  8ش لبنان
 - 28منى حسنى عبد العظيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36543قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 1543وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  31 /ش
النصار

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

Page 12 of 32

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1حسن مجدى حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  34012قيد فى  2018-12-02برقم ايداع
3712وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريد مواد غذائيه فيما عدا (
اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت والت التصوير وماكينات الطباعه ومستلزماته والحبار ومواد الدعايه
والعلن والبلي استيشن وتوريد العماله)
 - 2حافظ عبد الحميد حافظ الهجام تاجر فرد سبق قيده برقم  34529قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
1006وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بقاله تموينية
 - 3حنفي زناتي غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  26950قيد فى  2012-01-08برقم ايداع 55وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجارة البلح والغلل
 - 4مينا صبحي شكري شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  34522قيد فى  2019-04-07برقم ايداع 983وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /تصنيع الخزانات واضافه نشاط  /المقاولت العامه
 - 5مجدى منير حبيب سابا تاجر فرد سبق قيده برقم  24457قيد فى  2006-12-27برقم ايداع 3383وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عموميه فيما عدا ( توريد اجهزه
الكمبيوتر ومستلزماته وماكينات الطباعه والحبار ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 6محمد جمال عبد النعيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  29776قيد فى  2016-03-13برقم ايداع 960
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية فيماعدا اجهزة
الكمبيوتر ومستلزماته والنترنت و الطباعة والحبار ومواد الدعاية والعلن والبلي استيشن والت التصوير
وتوريد العمالة
 - 7بهاء فوزي جبر عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31531قيد فى  2017-04-18برقم ايداع 1319وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تجاره مواد غذائيه
 - 8عبداللطيف حسني عبداللطيف أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26562قيد فى  2011-04-10برقم ايداع
586وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجاره العدد ومهمات المن الصناعى
 - 9ناصر عبدالتواب محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29271قيد فى  2015-12-09برقم ايداع
2616وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره قطع غيار السيارات
 - 10محمد منير على خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  503قيد فى  1984-12-13برقم ايداع 536وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تخليص جمركى .
 - 11محمد الصغير محمد على السيد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  35512قيد فى  2021-01-03برقم
ايداع 11وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /مطعم اسماك
 - 12جورج ادوار شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  23377قيد فى  2006-04-27برقم ايداع 929وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تصنيع اكياس بلستيك لدي الغير
 - 13وجدى ابراهيم منصور بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  31587قيد فى  2017-05-08برقم ايداع
1529وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مقاولت
 - 14عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773قيد فى 2017-07-02
برقم ايداع 2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد فيما عدا (
المجموعه  19والفقره  36من المجموعه ) 6
 - 15وفاء لطفي عبد القادر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  33157قيد فى  2018-04-22برقم ايداع
1374وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التصدير
 - 16مراد يوسف معلوى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  27609قيد فى  2013-05-12برقم ايداع 799
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تقديم مأكولت ومشروبات فيما عدا (
المشروبات الكحوليه )
 - 17حنا عبدالملك حنا عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  30403قيد فى  2016-08-03برقم ايداع
2490وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /صناعه لوازم الحذيه
 - 18محل المير تاجر فرد سبق قيده برقم  30403قيد فى  2016-08-03برقم ايداع 2490وفى تاريخ
 2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /صناعه لوازم الحذيه
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الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  34522وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-07برقم ايداع  983.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /بروتك للتجاره والخدمات الهندسيه
Protec for Contracting and Engineering Services
 - 2فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  35493وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  2,416.000الى  :اضافة السمة التجارية  /فتحة خير
 - 3فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29776وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-13برقم ايداع  960.000الى  :تعديل السمة التجارية /الغلباوي للتوريدات العمومية
 - 4فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  34522وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-07برقم ايداع  983.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /بروتك للهندسه والمقاولت
PROTEC FOR ENGINEERING and Contracting
 - 5فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29732وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-06برقم ايداع  845.000الى  :حذف السمه التجاريه
 - 6فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31531وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-18برقم ايداع  1,319.000الى  :اضافه سمه تجاريه  /العالميه لتجاره المواد الغذائيه
 - 7فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  36558وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع  1,694.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح  /الهندسيه لصيانه السيارات
 - 8فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29271وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-09برقم ايداع  2,616.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /موسسه الرحمه لتجاره قطع غيار
السيارات
 - 9فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  33157وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-22برقم ايداع  1,374.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /المصريه للتوريدات العموميه
والتصدير

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1سنتر الخياط وشريكه شركة سبق قيدها برقم  28687قيدت فى  2015-04-26برقم ايداع  775وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه من السجل التجاري بامر محو
 - 2حسن سيد محمد مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1779قيدت فى  1986-01-20برقم ايداع
 93وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك
بسبب فسخ الشركه
 - 3شركة بنس شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2007-10-23برقم ايداع  1988وفى تاريخ
 2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 4شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2007-10-23برقم
ايداع  1988وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 5شركة بنس شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2007-10-23برقم ايداع  1987وفى تاريخ
 2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 6شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2007-10-23برقم
ايداع  1987وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 7شركة بنس شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2010-12-14برقم ايداع  2452وفى تاريخ
 2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 8شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2010-12-14برقم
ايداع  2452وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 9شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2014-02-12برقم
ايداع  228وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 10شركة بنـس شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2014-02-12برقم ايداع  228وفى تاريخ
 2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 11نبيل شنوده 0وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17029قيدت فى  1999-11-07برقم ايداع 2122
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى لفسخ الشركه
 - 12اندرو سامح وبيتر سامح شركة سبق قيدها برقم  28017قيدت فى  2015-10-18برقم ايداع 1965
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى وذلك لفسخ الشركه
 - 13أسعد رجب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  28049قيدت فى  2014-05-12برقم ايداع  869وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري بامر محو وذلك بسبب فسخ
الشركه
 - 14عمرو محمد ابراهيم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17514قيدت فى  2004-05-22برقم
ايداع  937وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 15المركز الكورى لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم  17514قيدت فى  2004-05-22برقم
ايداع  937وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 16فتحي عبدالستار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26908قيدت فى  2011-12-19برقم ايداع
 2118وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه
 - 17عماد صابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26876قيدت فى  2011-11-24برقم ايداع 1970
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من السجل وذلك لفسخ الشركة
 - 18سميح مهنى عشم فرج و هانى شحاتة جرجس شركة سبق قيدها برقم  33830قيدت فى
 2018-10-24برقم ايداع  3253وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد من
السجل لفسخ الشركة
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 - 19ابناء نصحي غالي بباوي شركة سبق قيدها برقم  27384قيدت فى  2012-11-12برقم ايداع
 2048وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته
 - 20شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2012-06-24برقم
ايداع  1218وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 21شركة بنس شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2007-10-23برقم ايداع  1989وفى تاريخ
 2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 22شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24970قيدت فى  2007-10-23برقم
ايداع  1989وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 23وليم بطرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18413قيدت فى  2001-04-15برقم ايداع  625وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه من السجل التجاري بامر محو

رأس المال
 - 1مجدي سيد عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5349قيدت فى  1988-07-02برقم ايداع
555وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 24,000.000
 - 2تعديل السم التجاري ليصبح  /كرم سيد عبدالراضي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20806قيدت فى
 2003-09-24برقم ايداع 1928وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500.000
 - 3ورثه المرحوم عبد الوهاب السباعى ( محمد عبدالوهاب السباعى وشركاه) شركة سبق قيدها برقم 12834
قيدت فى  1996-06-03برقم ايداع 1015وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 4شركة اهدى فكرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12493قيدت فى  1996-02-10برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 8,000.000

232

 - 5تعديل السم التجارى ليصبح  /سيد جاد الرب حسين سيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  33986قيدت
فى  2018-11-27برقم ايداع 3660وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها
50,000.000
 - 6تعديل السم التجاري ليصبح  /كرم سيد عبدالراضي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20806قيدت فى
 2003-09-24برقم ايداع 1928وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000.000
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العناوين
 - 1سعد طلعت عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  28166قيدت فى  2014-08-03برقم ايداع 1462
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  69 /ش المقريزي
 - 2شنوده صبري جورج وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35826قيدت فى  2021-06-16برقم ايداع
1591وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان  /طريق
المزرعه امام شركه لشين الجبل الصفر
 - 3تعديل اسم الشركه ليصبح اكواكنزى للمشروبات الطبيعيه -عماد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 36552قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع 142وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة  127شارع طومان باى  -الدور الثالث
 - 4محمد عبدالعليم محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  26274قيدت فى  2010-10-21برقم ايداع
2119وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /شقة رقم 32
الدور الثاني عمارة( ب) بلوك ( د ) شارع دوليتان
 - 5عمرو محمد ابراهيم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17514قيدت فى  2000-05-06برقم ايداع
866وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  22 /ش
معمل اللبان الخلفاوي
 - 6عمرو محمد ابراهيم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17514قيدت فى  2000-05-06برقم ايداع
866وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /محل
رقم  2بالدور الرضى قطعة رقم  49تقسيم جمعية الصلح الزراعى رقم  53ناصية البركة الحرفيين
 - 7عمرو محمد ابراهيم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17514قيدت فى  2000-05-06برقم ايداع
866وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 22 /ش
معمل اللبان -الخلفاوي
 - 8احمد جلل محمد عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  33461قيدت فى  2018-07-16برقم ايداع
2222وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /مكتب رقم
 4بالدور الخامس عشر بالعقار رقم  22عمارات العبور  -صلح سالم
 - 9مدحت صديق سليمان جرجس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  28749قيدت فى  2015-06-03برقم
ايداع 1074وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
 198ش شركات البترول قسم الزاويه الحمراء
 - 10تعديل اسم الشركه ليصبح اكواكنزى للمشروبات الطبيعيه -عماد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 36552قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع 142وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة  127شارع طومان باى  -الدور الثالث
 - 11تعديل اسم الشركه ليصبح اكواكنزى للمشروبات الطبيعيه -عماد فاروق وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 36552قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع 142وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحيرة الكيلو  92طريق اسكنريه مصر الصحراوى بملك  /عماد فاروق عطوان بخيت
 - 12طارق محمود عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  31801قيدت فى  2017-07-09برقم ايداع
2155وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح
 39 /شارع الحجاز  -المرج
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النشاط
 - 1شنوده صبري جورج وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35826قيدت فى  2021-06-16برقم ايداع
 1591وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /تجاره وتوريد
وتصينع المستلزمات البلستيكيه والشنط والكياس والبلستيكيه
 - 2احمد عبد المنعم عبد القوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9227قيدت فى  1992-05-31برقم ايداع
 893وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة بإضافه إستيراد قطع غيار
السيارات ومستلزماتها وتجارتها وكذلك إستيراد السيارات وتجارتها.
 - 3الباشا للستيراد والتصدير ( الباشا ادريس عباس وشريكه) شركة سبق قيدها برقم  10834قيدت فى
 1994-06-28برقم ايداع  894وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح يضاف لغرض الشركه
شراء السيارات وشراء التوبيسات النقل وترخيصها باسم ولصالح الشركه لنقل العمال والموظفين بالشركه الي
مقرات الشركه وفروعها
 - 4محمد عبد المجيد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  36433قيدت فى  2022-03-20برقم ايداع
 842وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /بيع اجهزه التكيف وتوريدها وتركيبها
 - 5تعديل السم التجاري ليصبح  /كرم سيد عبدالراضي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20806قيدت فى
 2003-09-24برقم ايداع  1928وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط /
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
 - 6آل ميشيل أوتو بارتس نادر ميشيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  31127قيدت فى  2017-01-22برقم
ايداع  261وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض النشاط ليصبح  /تجاره
وتصنيع وتصدير قطع غيار السيارات والمعدات وتصنيع وتجميع معدات الصرف الصحى والمياه والنظافه
والطلمبات والمحابس بكافه انواعها وتجهيز شاسيهات السيارات والمقطورات بمعدات خدمه الصرف الصحى
والمياه والنظافه وبيع وتوريد وتصدير كافه منتجات الشركه

الكيان القانونى
 - 1احمد عبد المنعم عبد القوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9227قيدت فى  1992-05-31برقم ايداع
 893وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2نادر نبيل انجلو انطون وشريكه شركة سبق قيدها برقم  33662قيدت فى  2018-09-09برقم ايداع
 2768وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3تعديل اسم الشركه لتصبح  /مصطفى عبد الرحمن محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26057قيدت فى
 2010-07-07برقم ايداع  1395وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20806 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2003-09-24برقم ايداع  1928الى تعديل السم التجارى ليصبح  /اشرف سيد عبد الراضى
وشركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  26734 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-08-10برقم ايداع  1343الى تعديل السم التجارى ليصبح  /حاتم محمد الدمرداش
وشركاه
 - 3فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  26057 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-07-07برقم ايداع  1395الى تعديل اسم الشركه لتصبح  /مصطفى عبد الرحمن محمد
وشريكه
 - 4فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  33986 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-11-27برقم ايداع  3660الى تعديل السم التجارى ليصبح  /سيد جاد الرب حسين سيد
وشريكيه
 - 5فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20806 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2003-09-24برقم ايداع  1928الى تعديل السم التجاري ليصبح  /كرم سيد عبدالراضي
وشريكه
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الشخاص
 - 1محمد عبدالوهاب السباعي محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  12834وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-03برقم ايداع  1015تم التأشير فى تاريخ  1996-06-03بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح /لكل من السيد /محمد عبدالوهاب السباعي والسيد بسام حسام الدين عبدالوهاب السباعي مجتمعين او
منفردين او بمن ينوب عنهما قانونا ولهما كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة واستمرارها  .اما في حالة
التنازل عن الحصص او بيعها او بيع اصول المنشاة فل يتم ال بتوقيع جميع الشركاء كتابتا مع تعديل صفة الشريك
المتضامن خير ا عبدالوهاب السباعي محمد ليصبح شريك موصي
 - 2احمد احمد عبد السلم احمد مدير غير شريك المقيد برقم قيد  17588وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-27برقم ايداع  1062تم التأشير فى تاريخ  2004-04-05بــ  :تعديل المدير المسئول من الناحيه
الفنيه السياحيه عن فرع الشركه بالقاهره والكائن في شقه  5بالدور  2-4ش عبد اللطيف الصوفاني  -ناصيه 11
ش شريف  -عابدين  -القاهره ليصبح الستاذ  /احمد احمد عبد السلم مدير مسئول غير شريك بدل من الستاذ /
هشام محمد رشاد علي قنديل
 - 3جورج فتحى فهمي مدير و شريك المقيد برقم قيد  10294وتم ايداعه بتاريخ  1993-11-22برقم
ايداع  1252تم التأشير فى تاريخ  2007-07-04بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للسيد جورج فتحي
فهمي منفردا وله حق التوقيع في كافة المور الخاصة بالشركة في الجهات الحكومية كما ان له حق التوقيع عن
الشركة منفردا لدي البنوك في سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق واصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة
ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القروض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل
مستخدمي وكلء الشركة لتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة الحقوق و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض
والجل وكذلك حق توكيل الغير وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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 - 4ابراهيم محمود ابراهيم على العربى رئيس مجلس المديرين المقيد برقم قيد  12087وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-14برقم ايداع  1546تم التأشير فى تاريخ  2015-02-18بــ  :يتولى ادارة الشركة مجلس
مديريين ويتم توزيع الختصاصات فيما بينهم على النحو التالى  -1 :المهندس  /ابراهيم محمود ابراهيم على
العربى رئيس مجلس المديريين  -وله حق التوقيع منفردا  -2الدكتور  /ممدوح محمود ابراهيم علي العربى  -مديرا
للنشاط الطبى  -وله حق التوقيع منفردا والمهندس  /محمد محمود ابراهيم على العربى  -مديرا للنشاط الدارى -
وله حق التوقيع منفردا  -3المهندس  /صلح الدين عبد الجيد ابراهيم على العربى والدكتور  /حسين عطية عبد
الخالق نجم الدين  -مديرا النشاط المالى ولهم حق التوقيع منفردين تفويض السيد  /ابراهيم محمود ابراهيم علي
العربي رئيس مجلس المديرين  -وله حق التوقيع منفردا علي جميع القرارات والتصالح امام المحامي العام والبيع
للنفس وللغير وتمثيل الشركة امام القضاء والتصالح والتنازل والترك وتاسيس الشركات وتعديلها والتخارج والفض
والفسخ والشهار والشطب امام كافة الجهات الحكومية والرسمية.وتفويض السيد  /ابراهيم محمود ابراهيم علي
العربي  -رئيس مجلس المديريين والسيد  /محمد محمود ابراهيم علي العربي  -مدير النشاط الداري والسيد /
صلح الدين عبدالجيد ابراهيم علي العربي  -مدير النشاط المالي مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقود البيع
والشراء البتدائية والنهائية والتوقيع علي كافة المحررات امام مكتب الشهر العقاري والتوثيق وتمثيل الشركة امام
كافة الجهات الحكومية والرسمية وتمثيل الشركة امام المحاكم بكافة درجاتها وبيع المحلت التجارية والعقارات
والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري  .وتفويض السيد /ابراهيم محمود ابراهيم علي العربي  -رئيس
مجلس المديريين و السيد /ممدوح محمود ابراهيم علي العربي -مدير النشاط الطبي و السيد  /محمد محمود ابراهيم
علي العربي  -مدير النشاط الداري والسيد /صلح الدين عبدالجيد ابراهيم علي العربي و الدكتور  /حسين عطية
عبدالخالق نجم الدين  -مديرا النشاط المالي ولهم حق التوقيع مجتمعين او منفردين ولهم فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل
وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وبيع وتحويل
وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل و شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات اما القروض
غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه
المديرون او غيرهما من العاملين مشفوعا بالصفة التى تعامل بها
 - 5سامح فوزى السيد حنا مدير و شريك المقيد برقم قيد  28610وتم ايداعه بتاريخ 2015-03-04
برقم ايداع  405تم التأشير فى تاريخ  2015-03-04بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع باضافه حق القتراض
والرهن من البنوك للسيد سامح فوزى السيد حنا
 - 6ميسره محمود يوسف عبد الوهاب مدير و شريك المقيد برقم قيد  29366وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-30برقم ايداع  2864تم التأشير فى تاريخ  2015-12-30بــ  :اتفق اطراف هذا العقد علي
تعديل حق الداره والتوقيع /حق الداره والتوقيع نيابه عن الشركه موكوله لكل الشركاء المتضامنين وهم  -1السيد
 /مصعب محمود يوسف عبد الوهاب  -2السيد  /عمر محمود يوسف عبد الوهاب  -3السيد  /ميسره محمود يوسف
عبد الوهاب ولها كافه الصلحيات لتحقيق غرض الشركه مجتمعين او منفردين
 - 7نادر ميشيل فرج جرجس مدير و شريك المقيد برقم قيد  31127وتم ايداعه بتاريخ 2017-01-22
برقم ايداع  261تم التأشير فى تاريخ  2017-01-22بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع  /ليصبح حق الداره
والتوقيع للشركاء جميعا مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه والتعامل عنها امام جميع
البنوك من سحب وايداع وفتح حسابات ورهن والقروض والتعامل عنها امام الشركات وكافه الجهات الحكوميه
والغير حكوميه وللشركاء جميعا مجتمعين او منفردين الحق فى البيع والتنازل عن الصول الثابته والمتحركه
والمنقولت والعقارات والراضى الخاصه بالشركه وكذلك للتنازل للغير عن رخصه التشغيل والسجل الصناعى
والموافقات البيئيه وكافه السجلت والتراخيص وكافه محررات هيئه التنميه الصناعيه وهيئه المجتمعات العمرانيه
الجديده الخاصه بالوحده المبيعه وتوكيل الغير فى بعض او كل ما سبق والشركاء المجتمعين او منفردين لهم حق
اصدار توكيل المشترى يبيح له البيع والتنازل عن الشئ المبيع للنفس وللغير والتعامل والتنازل عنها امام مصلحه
الشهر العقارى

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

Page 21 of 32

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 8هاني فتحي عبد المسيح ميخائيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  27620وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-16برقم ايداع  844تم التأشير فى تاريخ  2017-04-30بــ  :اصبح حق الداره والتوقيع عن
الشركه للسيد  /هانى فتحى عبد المسيح ميخائيل او السيد  /احمد عزت احمد محمود (مجتمعين او منفردين )ولهما
فى ذلك كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه ويشمل حق الداره والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير
حكوميه والهيئات والموسسات والشركات والفراد والبنوك فى جميع المعاملت البنكيه وابرام العقود اما فيما
يتعلق ببيع الصول الثابته والمنقوله والتنازل عنها والقتراض والرهن من البنوك ( فيكون التوقيع مجتمعين فقط )
كما لهما الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر
 - 9نادر نبيل انجلو انطون مدير و شريك المقيد برقم قيد  33662وتم ايداعه بتاريخ 2018-09-09
برقم ايداع  2768تم التأشير فى تاريخ  2018-09-09بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للسيد /نادر
نبيل انجلو حق ادارة الشركة والتوقيع عنها والقتراض والرهن من البنوك والتعامل مع الجهات الحكومية ايا
كانت موكلة للشريك الول المتضامن منفردا  -مع دخول شريك موصي مذكور بالعقد0
 - 10مينا نبيل انجلو انطون شريك متخارج المقيد برقم قيد  33662وتم ايداعه بتاريخ 2018-09-09
برقم ايداع  2768تم التأشير فى تاريخ  2018-09-09بــ :
 - 11محمد جابر محمد موينه مدير و شريك المقيد برقم قيد  8653وتم ايداعه بتاريخ 1991-11-06
برقم ايداع  1836تم التأشير فى تاريخ  2019-12-22بــ  :تعديل بند الدراه والتوقيع للسيد  /محمد جابر
محمد موينه له حق الداره والتوقيع منفردا كما له حق البيع والرهن والقتراض فى حدود الشركه وكافه صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان كل ذلك باسم الشركه كما له حق توكيل الغير فى كل ما سبق
 - 12احمد ربيع ابراهيم السيد ابراهيم مدير غير شريك المقيد برقم قيد  8490وتم ايداعه بتاريخ
 1991-09-15برقم ايداع  1466تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ  :مدير مبيعات بالشركه
 - 13ابراهيم احمد ابراهيم سيد مدير غير شريك المقيد برقم قيد  8490وتم ايداعه بتاريخ
 1991-09-15برقم ايداع  1466تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ  :مدير تسويق واستيراد بالشركه
 - 14حافظة محمد منصور السيد شريك متخارج المقيد برقم قيد  17514وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-06برقم ايداع  866تم التأشير فى تاريخ  2020-06-25بــ  :للوفاة
 - 15شنوده صبرى جورج مدير و شريك المقيد برقم قيد  35826وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-16
برقم ايداع  1591تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
 - 16راندا جون زكى عبدالسيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  35826وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-16برقم ايداع  1591تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع
لبصبح  :حق الداره والتوقيع للشركاء السيد  /شنوده صبري جورج والسيده  /راندا جون زكي عبد السيد والسيد /
يوسف شنوده صبري جورج ( مجتمعين او منفردين ) ولهما حق تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والرسميه
والغير حكوميه والغير بوجه عام ولهما حق القتراض والرهن والتعامل مع البنوك وحق بيع وشراء الصول
الثابته والمنقوله والسيارات الخاصه بالشركه
 - 17يوسف شنوده صبري جورج مدير و شريك المقيد برقم قيد  35826وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-16برقم ايداع  1591تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ  :يرفع الوليه عن الشريك
الموصي مع تعديل صفته ليصبح شريك متضامن وذلك لبلوغه السن القانوني
 - 18يحيى محمد المختار عبد القوى زهران شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  31028وتم ايداعه
بتاريخ  2017-01-01برقم ايداع  9تم التأشير فى تاريخ  2022-05-26بــ :
 - 19محمد حميد حسين على شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  34819وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-02برقم ايداع  2495تم التأشير فى تاريخ  2022-05-26بــ :
 - 20وليد محمد الدمرداش محمد محجوب شريك متضامن المقيد برقم قيد  26734وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-10برقم ايداع  1343تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 21وسيم محمد الدمرداش محمد محجوب شريك متضامن المقيد برقم قيد  26734وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-10برقم ايداع  1343تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 22علء محمد الدمرداش محمد محجوب شريك متضامن المقيد برقم قيد  26734وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-10برقم ايداع  1343تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
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 - 23حاتم محمد الدمرداش مدير و شريك المقيد برقم قيد  26734وتم ايداعه بتاريخ 2011-08-10
برقم ايداع  1343تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج الشريك المتضامن  /محمد الدمرداش
محمد للوفاه تعديل بند الداره والتوقيع للسيد  /حاتم محمد الدمرداش محمد محجوب منفردا ويكون الممثل القانونى
لمدارس الشيماء الخاصه وله فى ذلك جميع السلطات والصلحيات اللزمه لدارتها وتمثيل الشركه فى علقتها مع
الغير وامام القضاء وامام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وامام جميع الوزارات العامله بجموريه مصر
العربيه وله حق توكيل الغير فى المرافعه والمدافعه عن الشركه ويكون هو الممثل القانونى للشركه وله اتخاذ
القرارات منفردا وله حق بيع ورهن الصول للنفس وللغير وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر
 - 24ابراهيم عبد الرحمن محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  26057وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-07برقم ايداع  1395تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 25مصطفى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مدير و شريك المقيد برقم قيد  26057وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-07برقم ايداع  1395تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع للسيد
مصطفى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وله حق التعامل مع البنوك وجميع المصالح والجهات الحكوميه
 - 26احمد سمير محمد عبد اللطيف شريك متخارج المقيد برقم قيد  26057وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-07برقم ايداع  1395تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج السيد احمد سمير محمد
عبد اللطيف من الشركه واستلمه كافه حقوقه وحصته فى راس مال الشركه وبذلك تنتهى صلته نهائيا بالشركه
ويعتبر توقيعه بكافه استلمه لجميع حقوقه
 - 27ياسر محمد احمد رمضان شريك متضامن المقيد برقم قيد  33986وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-27برقم ايداع  3660تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 28سيد جاد الرب حسين سيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  33986وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-27برقم ايداع  3660تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع اتفق
الشركاء على ان تكون الداره والتوقيع للشريك الول منفردا وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصاريف
وفى سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق القتراض من البنوك على ان تكون العمال
الصادره منه باسم ولصالح الشركه
 - 29صابر سيد عبدالراضى احمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  20806وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-24برقم ايداع  1928تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 30اشرف سيد عبد الراضى احمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  20806وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-24برقم ايداع  1928تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 31اشرف سيد عبد الراضى احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  20806وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-24برقم ايداع  1928تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع
لتصبح للشركاء الثلثه مجتمعين او منفردين اما فى حاله القتراض من البنوك بضمان موجودات الشركه فتصبح
للشركاء الثلثه مجتمعين
 - 32سيد عبدالراضى احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  20806وتم ايداعه بتاريخ 2003-09-24
برقم ايداع  1928تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح لكل من السيد
 /كرم سيد عبدالراضي والسيد /سيد عبد الراضي مجتمعين او منفردين مع خروج كل من السيد صابر سيد
عبدالراضي والسيد /اشرف سيد عبدالراضي
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تجديد افراد
74

 - 1محمد رضا محمد اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  29413 :قيدت فى  2016-01-10برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-09
 - 2طلعت مصطفي شكري ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31372 :قيدت فى  2017-03-12برقم
ايداع  874وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 3رامي قرني السيد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31559 :قيدت فى  2017-04-27برقم ايداع
 1424وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-26
 - 4هانى منير زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  14129 :قيدت فى  1997-06-22برقم ايداع 1229
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 5هشام سعد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  17296 :قيدت فى  2000-02-21برقم ايداع
 344وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-20
 - 6فاطمه مرسى حسن مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  22935 :قيدت فى  2005-11-26برقم ايداع
 2457وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-25
 - 7محمد عليوه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24408 :قيدت فى  2006-12-20برقم ايداع 3298
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 8علء محمد حسن سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  29971 :قيدت فى  2016-04-19برقم ايداع
 1460وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-18
 - 9سمير محمد رشاد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  394 :قيدت فى  1984-10-15برقم ايداع
 418وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-14
 - 10خالد فاروق حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  13729 :قيدت فى  1997-03-04برقم ايداع 400
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 11اسامه جمال الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24246 :قيدت فى  2006-11-19برقم ايداع
 2963وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 12شهاب محمد عبد الحميد شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  30917 :قيدت فى  2016-12-05برقم
ايداع  3853وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 13عبد العزيز محمود حسن عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  31126 :قيدت فى  2017-01-22برقم
ايداع  260وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 14عادل صلح الدين السيد علي شكري تاجر فرد سبق قيده برقم  31630 :قيدت فى 2017-05-21
برقم ايداع  1655وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 15ظريف ونيس مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  1167 :قيدت فى  1985-07-28برقم ايداع
 672وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-27
 - 16نوال صابر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8794 :قيدت فى  1991-12-24برقم ايداع 2179
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-23
 - 17احمد احمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15586 :قيدت فى  2009-07-28برقم ايداع
 1570وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-27
 - 18امل عزت سليمان عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  24525 :قيدت فى  2007-01-18برقم
ايداع  106وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 19بيتر كميل سليمان قلته تاجر فرد سبق قيده برقم  30275 :قيدت فى  2016-06-28برقم ايداع
 2264وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-27
 - 20احمد عبدالسلم السويدى السويدى تاجر فرد سبق قيده برقم  31324 :قيدت فى  2017-02-28برقم
ايداع  737وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 21خليفة ابراهيم عمر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  31423 :قيدت فى  2017-03-21برقم ايداع
 1017وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
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 - 22يوحنا شكري نصحي تاجر فرد سبق قيده برقم  24587 :قيدت فى  2007-02-14برقم ايداع
 336وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 23حسن عبد المنعم حسين بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  29318 :قيدت فى  2015-12-20برقم ايداع
 2744وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 24عبد المؤمن فوزى عبد المؤمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  31111 :قيدت فى 2017-01-19
برقم ايداع  234وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 25علء سيد حسنين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31670 :قيدت فى  2017-05-29برقم ايداع
 1775وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 26مجدى داود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  9055 :قيدت فى  1992-03-19برقم ايداع 491
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 27منى عبد الحفيظ زين تاجر فرد سبق قيده برقم  11310 :قيدت فى  1994-12-12برقم ايداع
 2283وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-11
 - 28رومانى نخيل عيسى ظنين تاجر فرد سبق قيده برقم  24194 :قيدت فى  2006-11-07برقم ايداع
 2840وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 29حنفي زناتي غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  26950 :قيدت فى  2012-01-08برقم ايداع 55
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 30علء السيد محمود رياض تاجر فرد سبق قيده برقم  29573 :قيدت فى  2016-02-07برقم ايداع
 437وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
 - 31محمود محمد حفنى عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29786 :قيدت فى  2016-03-15برقم
ايداع  980وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-14
 - 32على رضا على بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  30661 :قيدت فى  2016-10-17برقم ايداع
 3223وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 33جورج سمير فوزى امين تاجر فرد سبق قيده برقم  31611 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 1592وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 34جمال محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9242 :قيدت فى  1992-06-08برقم ايداع
 933وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 35حسن صادق محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  14103 :قيدت فى  1997-06-15برقم ايداع
 1177وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-14
 - 36عمرو جلل عبد المعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  16189 :قيدت فى  1999-02-27برقم ايداع
 353وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-26
 - 37سعيد محمود عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  19486 :قيدت فى  2002-06-03برقم ايداع
 1032وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 38سامي بخيت سعد جندي تاجر فرد سبق قيده برقم  26996 :قيدت فى  2012-01-18برقم ايداع
 177وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 39مصطفى صبحى عبدا متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  29515 :قيدت فى  2016-01-28برقم
ايداع  294وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-27
 - 40أحمد عبد الغنى حسن عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  31140 :قيدت فى  2017-01-26برقم
ايداع  304وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
 - 41وائل سيد عبد القادر عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  31433 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  1030وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 42عادل محمد مصطفي عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  31711 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 1912وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 43جوزيف انور ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  14188 :قيدت فى  1997-07-06برقم ايداع
 1336وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-05
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 - 44مجدى منير حبيب سابا تاجر فرد سبق قيده برقم  24457 :قيدت فى  2006-12-27برقم ايداع
 3383وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-26
 - 45جوليت سمير نبيه عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  28629 :قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع
 503وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-15
 - 46سامح عياد بطرس عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  29832 :قيدت فى  2016-04-03برقم
ايداع  1241وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-02
 - 47احمد هاشم عبدالجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31682 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع
 1804وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 48عاطف محمد دسوقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31715 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 1925وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 49حسين محمد عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم  4320 :قيدت فى  1987-07-15برقم ايداع
 1055وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 50جون يوحنا وردخان حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  28376 :قيدت فى  2014-12-03برقم
ايداع  2322وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-02
 - 51محمد جمال عبد النعيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  29776 :قيدت فى  2016-03-13برقم
ايداع  960وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
 - 52عماد جودة سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  18718 :قيدت فى  2001-07-15برقم ايداع 1365
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-14
 - 53محب يوسف امين عبد الشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30812 :قيدت فى  2016-11-13برقم
ايداع  3576وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-12
 - 54دعاء كامل رياض تاجر فرد سبق قيده برقم  13938 :قيدت فى  1997-05-05برقم ايداع 878
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-04
 - 55هانى عادل وديع جبره تاجر فرد سبق قيده برقم  24196 :قيدت فى  2006-11-08برقم ايداع
 2851وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 56سامح طلعت هنرى جورج تاجر فرد سبق قيده برقم  24713 :قيدت فى  2007-04-29برقم ايداع
 836وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 57وائل حجاج عبدالمجيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  25644 :قيدت فى 2009-05-27
برقم ايداع  1129وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-26
 - 58أحمد صبحي بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  27214 :قيدت فى  2012-06-11برقم ايداع
 1173وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 59وائل عبدالمنعم ابراهيم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  28820 :قيدت فى  2015-08-12برقم
ايداع  1380وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-11
 - 60منى أنيس زكى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  29732 :قيدت فى  2016-03-06برقم ايداع
 845وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-05
 - 61محمد سليمان سليمان زهو تاجر فرد سبق قيده برقم  18755 :قيدت فى  2001-07-24برقم ايداع
 1449وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-23
 - 62رشاد هشام ابراهيم عبد المعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  29814 :قيدت فى  2016-03-21برقم
ايداع  1055وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 63محمد ابراهيم على جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  31518 :قيدت فى  2017-04-12برقم ايداع
 1288وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 64ياسر محمود منصور نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  19329 :قيدت فى  2002-03-26برقم ايداع
 575وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 65خلف حسين خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  24205 :قيدت فى  2006-11-09برقم ايداع 2866
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-08
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 - 66ناصر عبدالتواب محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29271 :قيدت فى  2015-12-09برقم
ايداع  2616وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-08
 - 67عبد ا عمر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29474 :قيدت فى  2016-01-20برقم ايداع
 203وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-19
 - 68بهاء فوزي جبر عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31531 :قيدت فى  2017-04-18برقم ايداع
 1319وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 69سكينة محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9827 :قيدت فى  1993-04-11برقم ايداع 351
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-10
 - 70ماهر جرجس نسيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  25314 :قيدت فى  2008-07-15برقم ايداع
 1290وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-14
 - 71جمال امام حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19555 :قيدت فى  2002-06-25برقم ايداع
 1195وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 72السيد مصطفى ابو رحاب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  24126 :قيدت فى  2006-10-17برقم
ايداع  2690وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 73عبد الباسط علي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28265 :قيدت فى  2014-10-01برقم ايداع
 1852وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-30
 - 74احمد محمد احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  29348 :قيدت فى  2015-12-28برقم
ايداع  2824وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-27
 - 75أبانوب فايز فوزي عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  31217 :قيدت فى  2017-02-12برقم ايداع
 497وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 76مينا ناصر صموئيل غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  31487 :قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
 1210وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-05
 - 77خالد احمد جمال ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  31660 :قيدت فى  2017-05-28برقم
ايداع  1755وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 78مصطفى درويش مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  9132 :قيدت فى  1992-04-21برقم ايداع
 660وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-20
 - 79رزق ا طاهر قدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  13840 :قيدت فى  1997-04-02برقم ايداع
 660وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 80جميل جرجس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15642 :قيدت فى  1998-09-13برقم ايداع
 1655وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-12
 - 81عواطف عبدالعال عيسى حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  23273 :قيدت فى  2006-03-26برقم
ايداع  665وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-25
 - 82جمال تمام محمد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  24645 :قيدت فى  2007-03-15برقم ايداع
 589وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 83بولس عدلى بشاى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21796 :قيدت فى  2004-09-28برقم ايداع
 1878وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-27
 - 84عصام الدين سلمه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  24426 :قيدت فى  2006-12-24برقم ايداع
 3332وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-23
 - 85مؤسسة عبدالسميع فتحي احمد المحلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  26971 :قيدت فى
 2012-01-11برقم ايداع  102وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-10
 - 86احمد محمد مصطفي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  29849 :قيدت فى  2016-03-24برقم ايداع
 1127وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-23
 - 87سيد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16296 :قيدت فى  1999-03-31برقم ايداع
 576وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-30
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 - 88محمود ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23138 :قيدت فى  2006-02-15برقم
ايداع  292وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-14
 - 89وفيق حبيب غالى بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم  23321 :قيدت فى  2006-04-11برقم ايداع
 791وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-10
 - 90رامي مكرم عبود شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  26132 :قيدت فى  2010-08-08برقم ايداع
 1652وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-07
 - 91على محمد عطية حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  29852 :قيدت فى  2016-03-24برقم ايداع
 1132وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-23
 - 92وجدى ابراهيم منصور بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  31587 :قيدت فى  2017-05-08برقم
ايداع  1529وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 93نجلء جابر فزاع عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  31881 :قيدت فى  2017-07-25برقم ايداع
 2423وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-24
 - 94سعد سلم لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  19597 :قيدت فى  2002-07-13برقم ايداع
 1327وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-12
 - 95مايكل سمير اسكندر غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  30684 :قيدت فى  2016-10-20برقم ايداع
 3273وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 96محمد عبد الرحيم رفاعي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  31288 :قيدت فى 2017-02-22
برقم ايداع  665وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 97عماد فيصل ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31683 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع
 1805وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 98محمد حسن علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  31763 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع
 2044وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 99عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  31773 :قيدت فى
 2017-07-02برقم ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-01
 - 100عاطف نصر فخرى غورس تاجر فرد سبق قيده برقم  24842 :قيدت فى  2007-07-10برقم
ايداع  1369وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 101صباح صالح خليل سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  30494 :قيدت فى  2016-08-25برقم ايداع
 2730وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-24
 - 102جيهان محمود عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30992 :قيدت فى  2016-12-21برقم
ايداع  4090وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 103نجلء جابر محمود ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  31677 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  1792وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
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تجديد شركات
 - 1احمد توفيق واخوته شركة سبق قيدها برقم  8167 :قيدت فى  1991-05-27برقم ايداع  835وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2026ص
 - 2اديب جاد عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8345 :قيدت فى  1991-07-28برقم ايداع 1163
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/07/2026ص
 - 3جابر محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11484 :قيدت فى  1995-02-01برقم ايداع
 247وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/01/2025ص
 - 4اندرو سامح وبيتر سامح شركة سبق قيدها برقم  28017 :قيدت فى  2015-10-18برقم ايداع
 1965وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/10/2025ص
 - 5شركة محمد نصر محمد ابو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  31545 :قيدت فى 2017-04-24
برقم ايداع  1383وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 6الجمعيه التعاونيه الستهلكيه لهالى شمال القاهره طبقا للقانون  109لسنة  75شركة سبق قيدها برقم :
 23534قيدت فى  2008-05-12برقم ايداع  827وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 11/05/2023ص
 - 7الجمعيه التعاونيه الستهلكيه لهالى شمال القاهره شركة سبق قيدها برقم  23534 :قيدت فى
 2006-06-04برقم ايداع  1296وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2026ص
 - 8الجمعية التعاونية الستهلكية لهالي حي الساحل شركة سبق قيدها برقم  24039 :قيدت فى
 2011-06-12برقم ايداع  976وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/06/2026ص
 - 9الجمعيه التعاونيه الستهلكيه لهالي حى الساحل شركة سبق قيدها برقم  24039 :قيدت فى
 2006-10-01برقم ايداع  2528وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/09/2026ص
 - 10محمد شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  28306 :قيدت فى  2014-11-03برقم ايداع 2069
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/11/2024ص
 - 11سنتر الخياط وشريكه شركة سبق قيدها برقم  28687 :قيدت فى  2015-04-26برقم ايداع 775
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2025ص
 - 12وائل حسين سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  31751 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع
 2012وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 13رامي نبيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  27212 :قيدت فى  2012-06-10برقم ايداع 1167
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/06/2027ص
 - 14محمد عبدالراضى بحر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  18317 :قيدت فى  2001-02-28برقم
ايداع  338وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/02/2026
ص
 - 15جورج مجدى معوض وكيرلس مجدى معوض شركة سبق قيدها برقم  29159 :قيدت فى
 2015-11-12برقم ايداع  2305وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/11/2025ص
 - 16شركة البربري لتجارة الحدايد ( احمد عزت محمود البربري وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم :
 30218قيدت فى  2016-06-15برقم ايداع  2137وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2026ص
 - 17حسن سيد محمد مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1779 :قيدت فى  1986-01-20برقم ايداع
 93وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/01/2026ص
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 - 18ظريف غطاس بطرس عبد السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5641 :قيدت فى 1988-11-12
برقم ايداع  909وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/11/2023
12:00:00ص
 - 19شركة بدر الدين وعمرو محمد عادل وشركائهما شركة سبق قيدها برقم  26616 :قيدت فى
 2011-05-11برقم ايداع  771وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/05/2026ص
 - 20اصبح محمد شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27001 :قيدت فى  2012-01-22برقم ايداع
 189وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2027ص
 - 21تعديل السم التجارى خالد و محمد جمال محمدين شركة سبق قيدها برقم  27215 :قيدت فى
 2012-06-11برقم ايداع  1174وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2027ص
 - 22ليلي مسعد مصطفي وشريكها شركة سبق قيدها برقم  8547 :قيدت فى  1991-10-08برقم ايداع
 1616وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/10/2026ص
 - 23نجيب عبد الملك نصر ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17911 :قيدت فى  2000-09-11برقم
ايداع  1788وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/09/2025
12:00:00ص
 - 24اسكندر اديب اسكندر وشركاة شركة سبق قيدها برقم  18638 :قيدت فى  2001-06-25برقم ايداع
 1201وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2026ص
 - 25عماد خليفة وشركاة ( ورثة خليفة بشاى ) شركة سبق قيدها برقم  19238 :قيدت فى 2002-02-17
برقم ايداع  314وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/02/2027
12:00:00ص
 - 26شركة بنس شركة سبق قيدها برقم  24970 :قيدت فى  2007-10-23برقم ايداع  1988وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2022ص
 - 27شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  24970 :قيدت فى 2007-10-23
برقم ايداع  1988وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/10/2022
12:00:00ص
 - 28محمود احمد طاهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  28705 :قيدت فى  2015-05-06برقم ايداع
 863وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2025ص
 - 29بيتر مجدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  31617 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع 1624
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 30ابناء احمد فرغلى محمد قاسم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9214 :قيدت فى  1992-05-27برقم
ايداع  871وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2027
ص
 - 31نبيل شنوده 0وشركاه شركة سبق قيدها برقم  17029 :قيدت فى  1999-11-07برقم ايداع 2122
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/11/2024ص
 - 32مقله ومحمصات اليمان عصام وشريكه شركة سبق قيدها برقم  17701 :قيدت فى 2000-06-27
برقم ايداع  1279وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/06/2025
12:00:00ص
 - 33شركة أحمد عبدالشافي غيث وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27346 :قيدت فى  2012-10-08برقم
ايداع  1855وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/10/2022
12:00:00ص
 - 34هشام محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10519 :قيدت فى  1994-02-06برقم ايداع
 8200وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/02/2024ص
 - 35جمال حمدى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  15543 :قيدت فى  1998-08-11برقم ايداع 1450
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/08/2023ص
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 - 36تامر شهيد الزيادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19331 :قيدت فى  2002-03-27برقم ايداع
 580وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2027ص
 - 37محمود محمد سالم الدفراوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27751 :قيدت فى  2013-09-17برقم
ايداع  1463وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/09/2023
12:00:00ص
 - 38عادل مصطفى خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  30079 :قيدت فى  2016-05-17برقم ايداع
 1780وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2026ص
 - 39ورثة محمد حسنين حسن عنهم عادل محمد حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  23292 :قيدت فى
 2006-04-02برقم ايداع  712وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/04/2026ص
 - 40محمد حسان وشريكته لتجارة وتوريد جميع أنواع المواد الغذائيه ومنتجات اللبان شركة سبق قيدها برقم :
 25569قيدت فى  2009-03-19برقم ايداع  573وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 18/03/2024ص
 - 41سيد محفوظ حنفى سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  16974 :قيدت فى  1999-10-21برقم ايداع
 2010وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/10/2024ص
 - 42أسعد رجب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  28049 :قيدت فى  2014-05-12برقم ايداع 869
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/05/2024ص
 - 43عماد صابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26876 :قيدت فى  2011-11-24برقم ايداع 1970
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/11/2026ص
 - 44تعديل السم التجارى ليصبح  /حاتم محمد الدمرداش وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26734 :قيدت
فى  2011-08-10برقم ايداع  1343وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/08/2026ص
 - 45محمد عبد الرحمن محمد وحسين مصطفي عبد الستار شركة سبق قيدها برقم  27767 :قيدت فى
 2013-09-29برقم ايداع  1532وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/09/2023ص
 - 46هدى عبد الرحمن وشركاها شركة سبق قيدها برقم  28823 :قيدت فى  2015-08-12برقم ايداع
 1386وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/08/2025ص
 - 47شركة اهدى فكرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12493 :قيدت فى  1996-02-10برقم ايداع
 232وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/02/2026ص
 - 48شركه اولد ونيس شركة سبق قيدها برقم  14046 :قيدت فى  1997-12-07برقم ايداع 2506
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2022ص
 - 49عادل مكرم شكري وشريكته شركة سبق قيدها برقم  27219 :قيدت فى  2012-06-13برقم ايداع
 1186وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 50تعديل السم التجارى ليصبح عبد العليم جاحر محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  31227 :قيدت
فى  2017-02-13برقم ايداع  520وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/02/2027ص
 - 51زين العابدين عبدالستار حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24792 :قيدت فى 2007-06-10
برقم ايداع  1152وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/06/2027
12:00:00ص
 - 52راجى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8279 :قيدت فى  1991-07-01برقم ايداع  1037وفى
تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2026ص
 - 53اسامه محمد بخاطره بيومى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16693 :قيدت فى  1999-07-27برقم
ايداع  51381وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/07/2024
12:00:00ص
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 - 54عبد الناصر حسين قناوي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  17588 :قيدت فى  2009-07-08برقم
ايداع  1422وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/07/2024
12:00:00ص
 - 55استديو كادو شركة سبق قيدها برقم  8716 :قيدت فى  2013-01-23برقم ايداع  129وفى تاريخ
 2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/01/2023ص
 - 56اوسامة عريان اسكندر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8716 :قيدت فى  2013-01-23برقم ايداع
 129وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/01/2023ص
 - 57اسامه عريان اسكندر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8716 :قيدت فى  2013-01-23برقم ايداع
 130وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/01/2023ص
 - 58استوديو كادو شركة سبق قيدها برقم  8716 :قيدت فى  2007-05-02برقم ايداع  855وفى تاريخ
 2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 59اوسامه عريان اسكندر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8716 :قيدت فى  2007-05-02برقم ايداع
 855وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 60اوسامه عريان اسكندر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8716 :قيدت فى  1991-12-01برقم ايداع
 2000وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/11/2026ص
 - 61شركة محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12794 :قيدت فى  2006-05-16برقم ايداع 1093
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2026ص
 - 62محمد اسماعيل محمد على وشريكته شركة سبق قيدها برقم  13306 :قيدت فى  1996-11-02برقم
ايداع  2210وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/11/2026
12:00:00ص
 - 63الشركة المتحدة للدهانات الكيماوية بيوركت ( ايمن سمير على وشريكته ) شركة سبق قيدها برقم :
 19548قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع  1176وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 64طارق محمود عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  31801 :قيدت فى  2017-07-09برقم
ايداع  2155وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/07/2027
12:00:00ص
 - 65حسن محجوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14177 :قيدت فى  1997-07-02برقم ايداع
 1315وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 66جورج باسيليوس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15268 :قيدت فى  2016-06-29برقم ايداع
 2276وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/06/2026ص
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