جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية مكتب العبور 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
 - 1احمد عثمان رمضان عثمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3094
ورقم قيد  30848محل رئيسى عن مخبز عيش بلدى نصف الى ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  6ش بدران
من مصنع النسيج العصارة عزبه النخل الشرقيه
 - 2مارى لطيف شانودى سويحه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3095
ورقم قيد  30849محل رئيسى عن بيع ملبس حريمى جمله ,بجهة محافظة القاهرة  4ش الصرف الصحى
 - 3صباح بدوى محمد بهلول تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3096
ورقم قيد  30850محل رئيسى عن تجارة البقاله بالتجزئه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  50رابعه
تعاونيات محل رقم 20
 - 4دسوقى محمود محمود متولى العتيقى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3097ورقم قيد  30851محل رئيسى عن بيع اسماك ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  49حى  3مجاورة 4
الرضى محل رقم 12
 - 5محمد ابراهيم ياسين عمران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3098
ورقم قيد  30852محل رئيسى عن صيانه وتركيب المصاعد الكهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة مسجد النور
الجزيرة القبلية  -مكتب
 - 6منى عاطف محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3099ورقم
قيد  30853محل رئيسى عن توريد جبن موتزريل والشيدر ,بجهة محافظة القاهرة ش احم دبدوى من ش 17
متفرع من ش ال  27ابو رجيله
 - 7فاروق السيد فتوح نافع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3100ورقم
قيد  30854محل رئيسى عن تصنيع جلود ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار  15ش ابو زكرى من ش التروللى -
محل
 - 8محمود على عبده البربير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3110
ورقم قيد  30855رئيسى آخر عن تصنيع اثاث ,بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديده  -المصنع رقم 600
بمنطقه الصناعات الصغيره  -المنطقه الصناعية شمال طريق القطاميه العين السخنه التجمع الثالث
 - 9محمود على عبده البربير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3110
ورقم قيد  30855رئيسى آخر عن تصنيع اثاث ,بجهة محافظة دمياط السياله شارع السكاكيني بملك  /حسن
علي عبده البربير -
 - 10مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  3123ورقم قيد  30856محل رئيسى عن التصدير والتوكيلت التجاريه والستيراد (فيما عدا المجموعه
 19والفقره  36من المجموعه  ) 6وتجاره وتوزيع وتوريد الجهزه الطبيه ومستلزماتها (فيما عدا الدويه) ,بجهة
محافظة القاهرة  430النرجس  3التجمع الخامس الدور الثالث فوق الرضى شقه رقم 7
 - 11هانى احمد محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3124
ورقم قيد  30857محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبيليا واثاث منزلى ,بجهة محافظة القاهرة خيرى محمد
امام ش قصر محمد نجيب عزبه زينب الوكيل
 - 12كريم جمال همام صابر تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3125
ورقم قيد  30858محل رئيسى عن دى جى ,بجهة محافظة القاهرة المحموديه  800بلوك  6م  1محل 1
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 - 13عصام شعبان حسنين محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3126
ورقم قيد  30859محل رئيسى عن تشغيل معادن ,بجهة محافظة القاهرة اطلس  1200بلوك  1مدينه النهضه
محل رقم 1
 - 14جرجس رمزى شحاته رزق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3127ورقم قيد  30860محل رئيسى عن بيع وتوزيع المواد الغذائيه ,بجهة محافظة القاهرة  17ز الحى
الثالث مجاورة  3مشروع الهيئه بدر  - 2محل رقم 6
 - 15محمد عادل نصر عبد العزيز سلطان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  3128ورقم قيد  30861محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيماعدا توريد العماله
وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ,بجهة محافظة القاهرة قطعه  211حى الثالث المجاوره الثالثه شقه رقم 1
 - 16حسن سيد حسن احمد ادم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3129
ورقم قيد  30862محل رئيسى عن بيع وتوريد كماليات واكسسوار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  10ش
المام المركز الجتماعى بجوار مسجد عباد الرحمن
 - 17عبد العزيز محمود على محمود العطار تاجر فرد رأس ماله  500.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3166ورقم قيد  17854رئيسى آخر عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة القاهرة دندى مول عقار رقم
 5التجمع الول ونوع التجاره مكتبه
 - 18هشام محمد نجيب حلمى عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3159ورقم قيد  30865محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب
اللى ,بجهة محافظة القاهرة  12ش عبد الجواد خلف المطحن
 - 19علء البدرى عبد الحفيظ سيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3160ورقم قيد  30866محل رئيسى عن بيع مستحضرات صيدليه وعشبيه وتجميل طبيه جمله وقطاعى,
بجهة محافظة القاهرة القطاميه  24المستقبل  1التجمع الثالث
 - 20هانى مصطفى على فاروق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3161
ورقم قيد  30867محل رئيسى عن سوبر ماركت وبيع عطاره وعلفه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1
مساكن الوادى بلوك  1مدخل  2مكرر السلم ثان
 - 21صالون عاصم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  3162ورقم قيد
 30868محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  2بالعقار  456ش المسجد الكبير ش
 18تقسيم عمر بن الخطاب
 - 22محمد عبد المنعم زكريا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3163
ورقم قيد  30869محل رئيسى عن تجاره وتوريد مستلزمات الكمبيوتر بموجب شهاده امنيه رقم  67لسنه
 2022فيما عدا توريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  10مول
السناوى  8ح ابو العل ترعه برانت
 - 23محمد المتولى محمد درويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3164
ورقم قيد  30870محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  1ش عيد شلبى من ش المركز
الجتماعى بركه الحاج
 - 24احمد حمدى كامل على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3189
ورقم قيد  30871محل رئيسى عن ورشه موبيليا ,بجهة محافظة القاهرة  44ش  139من ش العشرين مسجد
الوطنيه منشيه السد العالى
 - 25صيدليه الدكتور حسام محمد الناشى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3190ورقم قيد  30872محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقن  11نموذج  dالحى
الثالث هليوبوليس الجديدة
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 - 26عبير شوكوكو احمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3191ورقم قيد  30873محل رئيسى عن توريدات عامه وتجارة الخردة (فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  5ش فتحى الفولى بجوار قهوه اللواء كفر الشرفا -
محل
 - 27هبه رضا عياد صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  3192ورقم
قيد  30874محل رئيسى عن تجارة الدوات الكهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  8ش مكه من ش
مسجد بلل المرج الشرقيه
 - 28محمود سعيد محمود طاحون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3193ورقم قيد  30875محل رئيسى عن توريد مستلزمات المن الصناعى وطفايات الحريق (فيما عدا توريد
اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة ش محمد نجيب بالدور الثانى بعد الرضى -
شقه
 - 29سامح على حسن على موسى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3194ورقم قيد  30876محل رئيسى عن تنجيد افرنجى ,بجهة محافظة القاهرة  71ش مركز العبد الطبى
 - 30هانى هلل جرجس جيد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3195
ورقم قيد  30877محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة القاهرة خميس السيوطى
حوض ابو جاموس العزبه البيضاء
 - 31اسلم طه رشاد طه تاجر فرد رأس ماله  4,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  3196ورقم قيد
 30878محل رئيسى عن مركز خدمه سيارات متكامله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  1ش جمال توفيق
الحرفيين  -محل
 - 32محمد جمال على طلبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  3197ورقم
قيد  30879محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  11عماره  50حى  3مج 4
 - 33محسوب حسين محمد عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3198ورقم قيد  30880محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  12عماره
 47حى  3مج 4
 - 34محمود قرنى سليم فرحات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3199
ورقم قيد  30881محل رئيسى عن تجاره العطاره ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  15عماره  50حى  3مج
4
 - 35جورج تغيان جورج ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3245
ورقم قيد  29689رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة ش الصفا والمروه تقسيم وليم عبد
الشهيد
 - 36كريم محمود توفيق احمد جبريل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3239ورقم قيد  30883محل رئيسى عن تدريب وتنميه مهارات (لغات وكمبيوتر) فيما عدا المن والحراسه
واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على الشهاده المنيه رقم 161
بتاريخ  ,2021بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  8ش عمرو بن العاص من ش جمال عبد الناصر دور ثالث شقه
5
 - 37محمد شعبان عبد السميع على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3240ورقم قيد  30884محل رئيسى عن قهوه ,بجهة محافظة القاهرة مساكن القاهره د ب  85م 1
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 - 38محمود على محمود مراد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3241
ورقم قيد  30885محل رئيسى عن اعمال التكييف والتبريد وتوريدات عموميه (فيما عدا توريد العماله وتوريد
مستلزمات الحاسب اللى ) ,بجهة محافظة القاهرة  5ش عطا حسن تقاطع ش الترعه السلطوحيه
 - 39ريمون مجدى صبحى رزق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3242
ورقم قيد  30886محل رئيسى عن توريدات عموميه وتجارة وطباعه ورقيات وبلستيكات فيماعدا توريد
العماله والملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت موافقه امنيه رقم
 182لسنه  ,2021بجهة محافظة القاهرة  1الشهيد احمد مختار
 - 40شريف سمير مامون محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3243
ورقم قيد  30887محل رئيسى عن توريدات عموميه (فيما عدا توريد مستلزمات الحاسب اللى وتوريد
العماله) ومقاولت عامه ومتكامله ومتخصصه وانشطه التصالت السلكيه واللسلكيه (فيما عدا كاميرات السلكيه
واللسلكيه) ,بجهة محافظة القاهرة  17ش صابر ابو زيد شقه رقم 2
 - 41حنان مصطفى قرنى حسان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3246
ورقم قيد  30888محل رئيسى عن تجاره ذهب واكسسوارات اون لن فيما عدا المن والحراسه والكاميرات
اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم  5لسنه  ,2022بجهة محافظة القاهرة بلوك 26
ج مدخل  2مساكن الصعيد شقه رقم 6
 - 42عبد القادر حمدى حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3247ورقم قيد  30889محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة شقه  7بالعقار  158حى 1
مجاورة 4
 - 43اسلم جيلنى لموم عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3268ورقم قيد  30891محل رئيسى عن مكتب تنظيم حفلت فيما عدا خدمات النترنت و بعد الحصول
على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة القاهرة مدخل  1بلوك  3مساكن اسبيكو الجديده شقه 5
 - 44منار محمد عبد المجيد حسين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3269ورقم قيد  30892محل رئيسى عن ملبس جاهزه واكسسوارات حريمى ,بجهة محافظة القاهرة محل
 B- F 114تاون سنتر شمال شرق دار مصر
 - 45حسن محمد حسن محمد حمام تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3270ورقم قيد  30893محل رئيسى عن توريد مستلزمات الطباعه وقطع غيار ماكينات الطباعه والستيراد
فيما عدا المجموعه  19والمجموعه  6من الفقره  36فيماعدا توريد العماله والملبس العسكريه واصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت موافقه رقم  18لسنه  ,2022بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 22
ش الصفا والمروه من ش المعهد الزهرى من ش الخمسين قطعه رقم  18ضمن القطعه الجماليه رقم  32بالدور
الثانى فوق الرضى شقه رقم 3
 - 46محمد عبد المطلب محمد حموده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3271ورقم قيد  30894محل رئيسى عن علفه وعطارة ,بجهة محافظة القاهرة ش ابو ضيف من ش احمد
ناصر ش سيد حماده  -محل
 - 47محمد عبده عبد اللطيف فرج تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3272
ورقم قيد  30895محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت
والدعايه والعلن ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  3ش عبد الرحمن عويضه من جمال عبد الناصر الدور
الخامس شقه رقم 12
 - 48ناصر ابو زيد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3273
ورقم قيد  30896محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2ش  114مسجد اولطنيه
منشيه السد العالى
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 - 49بيتر نادى كمال عبد الملك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3274
ورقم قيد  30897محل رئيسى عن ورشه ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القاهرة عقار رقم  2ش على نصر من ش مصطفى الشريف عزبه النخل الغربيه  -مصنع
 - 50احمد صلح مسلم فضل ا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3275
ورقم قيد  30898محل رئيسى عن توريدات عموميه وتشطيبات معماريه فيما عدا توريد العمالة واجهزه
الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ,بجهة محافظة القاهرة ش البرماوى كفر ابو صير بجوار الجامع  -شقه
 - 51مكتبه الوليد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  3303ورقم قيد
 16903رئيسى آخر عن مكتبه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس
العسكريه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم  1لسنه  ,2022بجهة محافظة
القاهرة محل رقم  2عقار  28بمشروع اهالينا
 - 52مايكل لبيب عبد الملك ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3277ورقم قيد  20572رئيسى آخر عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القاهرة  82ش عبد الخالق
الشريف عزبه النخل
 - 53احمد اشرف على عبد المقصود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3304ورقم قيد  30899محل رئيسى عن مكتبه دون تصوير المستندات ,بجهة محافظة القاهرة مول امون
اسكان المستقبل محل رقم محل رقم 124
 - 54هند محمد اسماعيل السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3305
ورقم قيد  30900محل رئيسى عن تجاره البلح بالعموله ,بجهة محافظة القاهرة عنبر  4بلح سوق العبور محل
رقم 36
 - 55علء احمد عطيه احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3306
ورقم قيد  30901محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة القاهرة  25مساكن ايجيكو  32القطاميه التجمع
الثالث محل رقم 10
 - 56رجاء جمال عبد العليم قناوى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3307ورقم قيد  30902محل رئيسى عن بيع مفروشات ,بجهة محافظة القاهرة محل  13ب مول بدر
التجارى الحى  1مج 1
 - 57البير فتحى حناوى بخيت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3308
ورقم قيد  30903محل رئيسى عن تجاره منظفات ورقيات والتوريدات العموميه (فيما عدا توريد اجهزه
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  31ش الفريد عزبه النخل
 - 58احمد عبد النبى عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3309
ورقم قيد  30904محل رئيسى عن ورشه نجارة ,بجهة محافظة القاهرة ش الحجاز من ش الكنيسه ابو رجيلة
 - 59محمد طارق السيد محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3310ورقم قيد  30905محل رئيسى عن سايبر (العاب كمبيوتر ) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات
اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم  221لسنه  ,2021بجهة محافظة القاهرة العقار
رقم  31ش مسجد الصالحين تقسيم ابو رجيله
 - 60محمود كرم محمود محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3311ورقم قيد  30906محل رئيسى عن اداره قاعات الفراح والكافيتريات فيما عدا خدمات النترنت وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم  24لسنه  ,2022بجهة محافظة القاهرة بلوك  95مساكن اطلس
2م3
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 - 61يحيى حمدي على شعيب الصفتي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3332ورقم قيد  30912محل رئيسى عن مقاولت عموميه فى مجال البناء والتشطيب وتوريد الملبس ,بجهة
محافظة القاهرة  46نموذج  200المجموعه  33المنطقه  3مدينتى 2 - 6
 - 62اسلم عبد الحميد الشبراوى محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3333ورقم قيد  30913محل رئيسى عن بيع كبده ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  4بالعقار رقم 50حى
التعاونيات
 - 63عفاف حسن الصاوى الطويل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3334
ورقم قيد  30914محل رئيسى عن بيع معدات بناء خفيفه ,بجهة محافظة القاهرة محل  8بالعقار  8رقم 50
حى  3مج 4
 - 64نادر ميلد عدلى رزق ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3335
ورقم قيد  30915محل رئيسى عن بيع اسماك بالتجزئه ,بجهة محافظة القاهرة  37ش سليم الزقله عزبه النخل
 - 65محمود عاطف سالم كرام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3336
ورقم قيد  30916محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوريد مستلزمات الشواطئ فيما عدا توريد العماله
والكمبيوتر والنترنت ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  4ش صالح درويش من ش كمال المرج الغربيع الدور
الرضى شقه رقم 1
 - 66احمد ناصر بخيت سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  3337ورقم
قيد  30917محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة القاهرة  1ش محمد عبد المجيد من ش
معمل يسرى عزبه النخل
 - 67شيرين احمد سامى محمد سعيد عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  3338ورقم قيد  30918محل رئيسى عن اتيليه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  60حى  1م 2
التجمع الخامس
 - 68شوقى رشاد شوقى عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3355ورقم قيد  30920محل رئيسى عن بيع ماكولت تيك اواى ,بجهة محافظة القاهرة  15منطقه الخزان
حى  1مجاورة  - 1محل
 - 69احمد محمد كامل عفيفى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3356
ورقم قيد  30921محل رئيسى عن تصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه لدى الغير والتوريدات العموميه (فيما
عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم 5
منتجع زيزينيا التجمع الخامس وحده رقم 8101vp 1678
 - 70سعيد وهدان عبد الفتاح خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3357ورقم قيد  30922محل رئيسى عن مطعم تقديم وجبات وماكولت ,بجهة محافظة القاهرة السوق القديم
الرحاب محل رقم 14
 - 71طاهر عبد الستار محمد صهبى عبادى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  3358ورقم قيد  30923محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 3
حى رقم  1مجاورة  1محل رقم  6ب
 - 72احمد محمود محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3359
ورقم قيد  30924محل رئيسى عن بيع ملبس حريمى ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  32ش الجامعه
الروسيه الحى الول المجاوره الثانيه الدور الثانى محل رقم 6
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 - 73محمد ابراهيم محمد فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3360
ورقم قيد  30925محل رئيسى عن تجاره زجاج ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  10ش ابو عمار زهراء
 - 74محمد مصطفى مدبولى مصطفى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3361ورقم قيد  30926محل رئيسى عن تسويق دليل طبى ( فيما عدا الدعايا والعلن ) ,بجهة محافظة
القاهرة  12ش الجزيرة القديمه من ش محمد نجيب
 - 75عصام يحى صلح الدين يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3396ورقم قيد  30928محل رئيسى عن ورشه ملبس ,بجهة محافظة القاهرة ش احمد حداد من ش محمد
صبرى
 - 76قنديل مكرم سيد عمر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  3397ورقم
قيد  30929محل رئيسى عن بيع عصائر ومرطبات ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  99م  2مساكن الجمهوريه
ش1
 - 77مؤسسه حسن توفيق للتصدير تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3398ورقم قيد  30930محل رئيسى عن تصدير (فيما عدا خدمات النترنت والدعايه والعلن ) بموافقه
امنيه رقم  7لسنه  2022بعد الحصول على التراخيص اللزمه الى ذلك ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  18ش
السيراميك من مؤسسه الزكاه الدور الول  -شقه
 - 78احمد جمال سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3419
ورقم قيد  30931محل رئيسى عن بيع مستلزمات واجهزه طبيه فيما عدا الدويه ,بجهة محافظة القاهرة 127
العبد الجديده
 - 79لريسا فيكتور كوبزار تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  3420ورقم
قيد  30932محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة القاهرة وحده تجاريه  3Gالمول التجارى ميراج
التجمع الول
 - 80محمد فهيم محمد حجاج تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  3421ورقم
قيد  30933محل رئيسى عن الطباعه والديكور بموافقه امنيه رقم  225لسنه  2021برقم صادر  3318فى
 5 / 26فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف
والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة القاهرة مركز ميرنا مول التجمع الخامس دور
ارضى 24
 - 81هشام عبد ا احمد المرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3422
ورقم قيد  30934محل رئيسى عن دعايه واعلن وتوزيع (فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه
والمصاحف والنترنت بموافقه امنيه رقم  23لسنه  ) 2022برقم صادر  3288فى  ,5 /24بجهة محافظة القاهرة
 19ش جمال عبد الناصر شقه رقم 3
 - 82روان محمد احمد عبد الراضى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 3423ورقم قيد  30935محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة (فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها ),
بجهة محافظة القاهرة مول الجامع الدور الول فوق الرضى محل رقم 20
 - 83محمد مصباح محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3424
ورقم قيد  30936محل رئيسى عن بيوتى سنتر (دون اجراء العمليات الجراحيه) ,بجهة محافظة القاهرة
مشروع الجامعه مول مركز خدمات المدينه الشروق الدور الول والوحده رقم B 1
 - 84احمد جمال صابر محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3425
ورقم قيد  30937محل رئيسى عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه (فيما عدا توريد العماله وتوريد
اجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  35ش الجهاز الجديد غرفه رقم  3شقه
رقم 4
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 - 85محمود السيد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3426
ورقم قيد  30938محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  47الحى الثالث مجاوره 4
تعاونيات محل رقم 13
 - 86مصطفى عزت السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 3427ورقم قيد  30939محل رئيسى عن صالون حلقه رجالى ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  43الحى
الول مجاورة  4محل رقم 15
 - 87حسن محمد محمود على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3428
ورقم قيد  30940محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  47احلى الثالث مجاورة
 4محل رقم 19
 - 88عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  3429ورقم قيد  30941محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه (فيما عدا توريد العماله
وتوريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  35ش الجهاز الجديد غرفة رقم 2
شقه رقم 4
 - 89محمود احمد فهيم شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3430
ورقم قيد  30942محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد
مستلزمات الحاسب اللى ,بجهة محافظة القاهرة شقه بالبدروم الحى  2منطقه  70متر  208التجمع الخامس
 - 90حمدى عبد ا فراج على سعد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 3468ورقم قيد  30946محل رئيسى عن مقاولت عامة وتاجير معدات ثقيله ,بجهة محافظة القاهرة عقار
 178حى  1مجاوره  5شقه 3
 - 91امنيه احمد عبد ا عفيفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 3469
ورقم قيد  30947محل رئيسى عن حضانه (استضافه دون تعليم ) ,بجهة محافظة القاهرة مبنى الحضانه
الخلفى بنادى مدينتى بوابه  7التجمع الول
 - 92محمد ابراهيم عبد الحميد الزغبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 3470ورقم قيد  30948محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه (فيما عدا توريد العماله واجهزه
الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ) والنشاء والتعمير ,بجهة محافظة القاهرة  27ش عبد الحميد مبدى مدينه
الندلس
 - 93ولء نصارى صادق محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 3471
ورقم قيد  30949محل رئيسى عن تجارة ادوات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة ق  7بلوك  61ش احمد
الغزاوى المدينه المنوره النزهه الجديده بالدور الرضى  -محل
 - 94فادى عيسى بسخرون فرج تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 3472
ورقم قيد  30950محل رئيسى عن ورشه تصنيع الموبيليا والثاث ,بجهة محافظة القاهرة  25ش ابو بكر
الصديق من ش المصانع من التروللى ابو رجيله
 - 95عبد الستار سيد عبد الستار محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 3480ورقم قيد  30953محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1ش
احمد ممدوح امام بلوك  8الحرفيين
 - 96كريم علء عطوة عبد النبى عطوة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 3503ورقم قيد  30954محل رئيسى عن مركز تجميل وبيوتى سنتر دون اجراء العمليات الجراحيه ,بجهة
محافظة القاهرة  2ش معروف من ش الشريف الرفاعى بجوار الشيخه سناء متفرع من ش الشيخ مجاهد
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 - 97ابراهيم محمد عرابي احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3504
ورقم قيد  30955محل رئيسى عن مصنع اشرطة نسيجية ,بجهة محافظة القاهرة  10ش الشهيبى مؤسسه
الزكاه
 - 98فريد شوقى فؤاد يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3505
ورقم قيد  30956محل رئيسى عن بلى ستيشن (فيما عدا خدمات النترنت بموافقه امنيه رقم  25لسنه 2022
وبرقم صادر  ) 3018بتارخ  ,2022 / 5 / 24بجهة محافظة القاهرة ش عبد البر من عبد الرحمن من ش الشهيد
المرج الغربيه
 - 99سيدة سلمة سالم عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3506
ورقم قيد  30957محل رئيسى عن توريد اجهزة منزلية وكهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  4مدخل 2
العبدر  624النهضه
 - 100ممدوح شعبان احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 3536
ورقم قيد  30958محل رئيسى عن كافيتريا لتقديم الماكولت والمشروبات فيما عدا الحكوليه ,بجهة محافظة
القاهرة عقار رقم  1ش النصر القطاميه ثالث شقه رقم 2
 - 101رباب فكرى ابراهيم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 3537ورقم قيد  30959محل رئيسى عن بيع مستلزمات تدخين ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  19مول
سيتى  3الدور الول
 - 102اسعد فرغلي خليل علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 3546
ورقم قيد  30962محل رئيسى عن سوبر ماركت وتجارة مواد غذائيه وتوريدات عموميه (فيما عدا توريد
العماله واجهزه الكمبيوتر والنترنت والدعايه والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  14ش فرغلى خليل عزبه سماحه
 - 103جابر ادولف توفيق بشاى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 3573
ورقم قيد  13827رئيسى آخر عن كسارة بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة ش الرشاح (ترعه الجبل الجديده)
مؤسسه الزكاه
 - 104محمود سعيد الشحات محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3574ورقم قيد  30963محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة القاهرة بسمارت مول بقطعه رقم 7
منطقه خدمات  108فدان عمارات الحى الخامس حى الياسمين السكان الجتماعى بالدور الرضى محل رقم 9
 - 105حمدى محمد سيد رضوان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 3575
ورقم قيد  30964محل رئيسى عن تركيبات واصلح الكابلت الكهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة  9ش عبد ا
طلب من ش مؤسسه الزكاه كفر الشرفا  -شقه
 - 106مصطفى مرشدى سليمان مرشدى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3576ورقم قيد  30965محل رئيسى عن مطعم فول وفلفل ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  10السوق
التجارى المنطقه  1الحى  3التجمع الخامس محل رقم 15
 - 107احمد عبد الغنى البيومى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3577ورقم قيد  30966محل رئيسى عن توريد المستلزمات المدرسية ,بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسه
الزكاه كفر الشرفا خلف مونجينى
 - 108احمد ايمن عبد العزيز هنيدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3578ورقم قيد  30967محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه (فيما عدا توريد العمالة واجهزه
الكمبيوترو النترنت والدعايه والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة مكتب ادارى ق  167 - 55ش عامر محمد عامر
تقسيم القانونين
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 - 109محمد حمدى الديدامونى متولى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3606ورقم قيد  30970محل رئيسى عن تجارة مواد غذائيه بالجمله ,بجهة محافظة القاهرة عنبر  27داخل
شركة كاسيت حجازى ك  2طريق بلبيس
 - 110جبرى خيرو القاضى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 3607
ورقم قيد  30971محل رئيسى عن تصدير قطع غيار السيارات فيماعدا خدمات النترنت وبعد الحصول على
التراخيص المنظمه لذلك موافقه امنيه رقم  147لسنه  ,2021بجهة محافظة القاهرة محل  41بلوك  1اتش
الحرفيين
 - 111احمد صالح عبد العليم جبالى تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3608ورقم قيد  30972محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة المجاوره الرابعه التجمع
الول  -محل 14
 - 112مؤسسه علء عبد التواب للعصائر والمشروبات تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  3609ورقم قيد  30973محل رئيسى عن تجارة العصائر الطبيعيه والمشروبات
فيما عدا المشروبات الحكولية ,بجهة محافظة القاهرة عقار  1بمول الشابورى ش الزلزال  -محل 4
 - 113صيدليه د  /سهام حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3633
ورقم قيد  30975محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة  56ش البدراوى م قباء
 - 114عمر محمد عمر احمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3634ورقم قيد  30976محل رئيسى عن تجاره الكترونيه (فيما عدا الكاميرات السلكيه واللسلكيه والكمبيوتر
والدعايه والعلن) ,بجهة محافظة القاهرة اسكان المستقبل عماره  10منطقه 2
 - 115محمد خالد ممدوح حسن تاجر فرد رأس ماله  8,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3635
ورقم قيد  30977محل رئيسى عن تجاره الكترونيه (فيما عدا الكاميرات السلكيه واللسلكيه والكمبيوتر
والدعايه والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة ع  112محليه  7اسكان الشباب
 - 116حسين صبرى حسين احمد تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3636
ورقم قيد  30978محل رئيسى عن تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  8ش ناصر من ش الشيخ منصور من ش الرشاح المرج الغربيه  -شقه
 - 117عبد ا احمد عبد ا محمد رجب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3637ورقم قيد  30979محل رئيسى عن محل بويات ,بجهة محافظة القاهرة ش ترعه عنانى بركه الحاج
 - 118اسماء عبد المولى صابر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3638
ورقم قيد  30980محل رئيسى عن مطعم تقديم ماكولت وعصائر دون المشروبات الحكوليه ,بجهة محافظة
القاهرة محل  6د و  7د و  8د و  9د مول  si 4الحى الحكومى العاصمه الداريه الدور الرضى
 - 119مصطفى عبد السلم محمد الحول تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3639ورقم قيد  30981محل رئيسى عن كوافير رجالى ,بجهة محافظة القاهرة  8اسكان دار مصر خدمات
شمال القرنفل مبنى سوق 3
 - 120عادل اميل شفيق وسليوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 3676
ورقم قيد  23724رئيسى آخر عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القاهرة حاره عاطف من مصطفى الشريف
عزبه النخل محل بالدور الرضى
 - 121اسلم مصطفى عبد الحليم عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  3678ورقم قيد  30984محل رئيسى عن بيع لعب اطفال ومكتبة دون تصوير المستندات ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  44ش الرابعه مشروع الهيئه العامه لتعاونيات البناء والسكان محل رقم 11
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 - 122سعيد محمد سعيد متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3679
ورقم قيد  30985محل رئيسى عن بيع زيوت وشحوم ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  14حى  2مجاوره 2
محل رقم 5
 - 123احمد فاوى عبد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3680ورقم قيد  30986محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  68حى  1مجاوره
 3محل رقم 7
 - 124مها محمود حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3681
ورقم قيد  30987محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة مول الياسمين غرب العاصمه الدارية محل
GF17
 - 125وائل محمود ابو غنيمه اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3682ورقم قيد  30988محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة  18مول تاون سنتر ج
شمال مركز المدينه محل رقم  18ج
 - 126صلح خلف عطية ا يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3683ورقم قيد  30989محل رئيسى عن ورشه تصنيع اثاث ,بجهة محافظة القاهرة ش المحبه والسلم من
الهوارى
 - 127فاطمه عبد العال زكى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3684ورقم قيد  30990محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة القاهرة
 1ح ابراهيم عبده من ش الترعه التوفيقيه
 - 128انور عبدالرازق متولى سليمان عطيه زايد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-27
برقم ايداع  3689ورقم قيد  30993رئيسى آخر عن تصنيع صناعات هندسيه تشكيلت معدنيه ,بجهة محافظة
القاهرة بدر مصنع رقم  117المنطقه الصناعيه ال  800فدان بملك  -امل نبوى على عطا ا
 - 129انور عبدالرازق متولى سليمان عطيه زايد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-27
برقم ايداع  3689ورقم قيد  30993رئيسى آخر عن تصنيع صناعات هندسيه تشكيلت معدنيه ,بجهة محافظة
كفر الشيخ بلطيم-الكوم الحمر-الطريق الرئيسى  -عبدالغنى محمدعبدالغنى عبدالدايم
 - 130هاشم للتجميل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  3715ورقم قيد
 30994محل رئيسى عن بيوتى سنتر دون العمليات الجراحيه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  10ش
مؤسسه الزكاه الدور الرضى شقه
 - 131عبد الرحمن رافت على مهران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3716ورقم قيد  30995محل رئيسى عن تشطيبات داخليه وديكورات ,بجهة محافظة القاهرة باكيه رقم 90
سوق اسبيكو الجديد  -محل
 - 132اسامه عبد ا دسوقى فرحات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3717ورقم قيد  30996محل رئيسى عن توريدات عموميه فيماعدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب
اللى ,بجهة محافظة القاهرة  28ش عمرو بن العاص قباء
 - 133وليد للحدايد والبويات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3718
ورقم قيد  30997محل رئيسى عن بيع حدايد وبويات ونسخ مفاتيح ,بجهة محافظة القاهرة  9ش العشرين
ارض ميدو السكنيه
 - 134مصطفى حمادة محمد عبد الحكيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3719ورقم قيد  30998محل رئيسى عن مكتبة دون تصوير المستندات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 72
الحى الول مجاوره الولى  -شقه
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 - 135هارون ملك تاوضروس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3720
ورقم قيد  30999محل رئيسى عن دباغه الجلود ,بجهة محافظة القاهرة مدينه الجلود بالروبيكى عنبر
 - 136محمد شعبان احمد على تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3721
ورقم قيد  31000محل رئيسى عن مركز صيانه الجهزه المنزليه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى ,بجهة
محافظة القاهرة  1ش الشهيد مجدى مؤسسه الزكاه
 - 137صيدليه د  /محمد ابو الفتوح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3738ورقم قيد  31001محل رئيسى عن صيانه طلمبات الجاز ,بجهة محافظة القاهرة مساكن اسبيكو القديمه
بلوك  206مدخل  2شقه 2
 - 138عاشور محمد على زلط تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3739
ورقم قيد  31002محل رئيسى عن صيانه طلمبات الجاز ,بجهة محافظة القاهرة ش خالد بن الوليد تقسيم
الدواجن
 - 139عماد مختار السيد الظينى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3740
ورقم قيد  31003محل رئيسى عن مطعم كشرى ,بجهة محافظة القاهرة ش محمد نجيب  -محل
 - 140حسين محمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3741
ورقم قيد  31004محل رئيسى عن ورشه موبيليا واثاث ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2ش  145متفرع
من العشرين السد العالى
 - 141عزت بيومى محمد نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3742
ورقم قيد  31005محل رئيسى عن ورشه موبيليا ,بجهة محافظة القاهرة  33برج العمده ق رقم  233ش
النصر عين شمس ( الروضه ) وليم عبد الشهيد الخمسين بحوض رخا  -محل
 - 142ابانوب رضا بشرى طوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3743
ورقم قيد  31006محل رئيسى عن كافيه ومطعم ,بجهة محافظة القاهرة ش يوسف الفقى
 - 143ريمون رضا عزت شهدى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3744
ورقم قيد  31007محل رئيسى عن تجاره اقمشه ومفروشات ,بجهة محافظة القاهرة  1ش عبد الوهاب من
محمد نجيب
 - 144احمد ابراهيم خليل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3745
ورقم قيد  31008محل رئيسى عن توريدات عموميه (فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى
) وهندسيه ,بجهة محافظة القاهرة  14ش كمال يونس
 - 145امام على ابراهيم امام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 3761
ورقم قيد  31010محل رئيسى عن بيع عصائر ومشروبات (دون الحكوليه) ,بجهة محافظة القاهرة خدمات 3
سوق العبور محل رقم 5
 - 146مصطفى شلقامى هريدى شلقامى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3762ورقم قيد  31011محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة القاهرة خدمات  3سوق العبور محل رقم 12
 - 147رنا محمود عبد الفتاح زين العابدين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  3763ورقم قيد  31012محل رئيسى عن توزيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة القاهرة ش القزاز ارض
الجيار
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 - 148احمد محى الدين حسن على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3764ورقم قيد  31013محل رئيسى عن توريدات عمومية وتجارة الملبس الجاهزة (فيما عدا توريد اجهزه
الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله وفيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة  4ش رشدى من ش
الشيخ منصور عزبه النخل الغربية
 - 149بيومى عبد العال محمد عمران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3765ورقم قيد  31014محل رئيسى عن تجاره السماك المملحه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم ب 14
مساكن ايجيكو  1200السلم ثانى  -محل
 - 150محمود عادل موسى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3766ورقم قيد  31015محل رئيسى عن خدمات المحمول (بيع اكسسوارات) ,بجهة محافظة القاهرة محل
 14بالقطعه  7المركز التجارى سما مول الحى الخامس منطقه خدمات  108فدان  -الرضى
 - 151فايز محمد فايز محفوظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 3767
ورقم قيد  31016محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  4سوق المحموديه الجديده
720
 - 152تامر محمود محمد عبد العزيز فودة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  3768ورقم قيد  31017محل رئيسى عن عطارة وبقالة ,بجهة محافظة القاهرة امتداد السوق التجارى (
القديم ) مدينه الرحاب محل رقم 23

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

Page 14 of 62

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

فروع الفراد
 - 1مصطفى خضر حلمى عبد الحميد قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  3102ورقم قيد  28939محل
فرعى عن بيع حلوى من عجين بجهة محافظة القاهرة محل  18بمنطقه مركز خدمات النرجس  209بالحى الخامس
 - 2سامح ميشيل سلوانس دميان قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3133ورقم قيد  7312محل فرعى
عن حذف نشاط  /الستيراد والتصدير بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان محل رقم  29ش المدينه المنوره
النزهه الجديده
 - 3اسلم حسنى حافظ دياب قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3154ورقم قيد  30863محل فرعى عن
مقاولت عموميه بجهة محافظة سوهاج المنشاه  -الزوك  -الزوك الغربيه  -بجوار مسجد الشيخ خضر  -بالمنشاه -
بملك  /حسنى حافظ دياب احمد
 - 4اسلم حسنى حافظ دياب قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3154ورقم قيد  30863محل فرعى عن
مقاولت عموميه بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  49الحى الثالث المجاوره الولى شقه رقم  6شارع الحرية -ملك/
نور العزب على حسن
 - 5سعيد محمد سعيد عبد الفتاح قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  3235ورقم قيد  20201محل فرعى
عن استشارات ماليه واداريه وبنكيه بجهة محافظة القاهرة  7مكرر ش محمود الحريرى الدور  2شقه 5
 - 6وسام محمد احمد احمد الشاذلى قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  3464ورقم قيد  8221محل فرعى
عن اضافه نشاط تجاره الحاسبات الليه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم  28لسنه  2020صادر  5460بتاريخ  2020/08/10بجهة
محافظة القاهرة  70ش عين شمس
 - 7ابراهيم على محمد فرج قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  3466ورقم قيد  19211محل فرعى عن
اضافه نشاط  /تجاره اللومنيوم وسبك بجهة محافظة القاهرة ش اسعاد يوسف تقسين السكه الحديد
 - 8سلمه عبد الكريم سلمه حسن قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  3435ورقم قيد  30945محل فرعى
عن توريدات ثلج بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الي8 //ح صابر مرسي من ش  -25عزبة عثمان -ملك//
اميره صابر مرسي
 - 9سلمه عبد الكريم سلمه حسن قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  3435ورقم قيد  30945محل فرعى
عن توريدات ثلج بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان //مركز خدمات مجاوره-2الحي الثاني
 - 10هبه اسماعيل حسن سبته قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  3498ورقم قيد  19557محل فرعى
عن اضافه نشاط التصدير بجهة محافظة القاهرة شقه رقم  6بالعقار رقم  8ش حسن عمران مدينه الوفاء خلف عمر
بن الخطاب
 - 11السيد حامد عبدالرحمن الحجله قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  3610ورقم قيد  30974محل
فرعى عن استيراد وتصدير (فى جميع السلع فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  ) 6ومكتب شحن
واعمال اللوجستيه ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ) بجهة
محافظة دمياط كفر سعد البلد  -دمياط الجديده  -الحي الرابع المجاوره الثالثه قطعه  26/51ملك  /فريد السيد علي زاهر
 - 12السيد حامد عبدالرحمن الحجله قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  3610ورقم قيد  30974محل
فرعى عن استيراد وتصدير (فى جميع السلع فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  ) 6ومكتب شحن
واعمال اللوجستيه ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ) بجهة
محافظة القاهرة السلم  56 -جسر السويس تقسيم عمر بن الخطاب
 - 13محمد رضا محمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  3709ورقم قيد  27559محل فرعى
عن تجاره عدد يدويه وكهربائيه خفيفه بجهة محافظة القاهرة عقار عزبه ام باب امام السكه الحديد ش  6اكتوبر
 - 14محمود سمير سعد حسن محمد قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  3737ورقم قيد  30396محل
فرعى عن ورشه نجاره بجهة محافظة القاهرة  15ش عباس جنينه الشريف
 - 15عماد جميل زكى عوض قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  3758ورقم قيد  19746محل فرعى عن
اضافه نشاط المشروبات الكحوليه بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم دابليو جى  9بالدور الرضى بالمركز التجارى ذا
كورنرز مبنى ب بالعنوان قطعه رقم  4المستثمرين الشماليه
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قيود الشركات
 - 1هدى عبد ا حسين على وشريكته شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  3200ورقم قيد  30882مركز عام عن تصنيع ملبس جاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه )
بجهة محافظة القاهرة  5ش عنبر من ش ثلجه الزهراء
 - 2محمود محمد احمد وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 3248ورقم قيد  30890مركز عام عن تصنيع بلستيك بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى ش الحاجه
نزهه بجوار مدرسه الورمان للسياحه عزبه كمال رمزى
 - 3محمد حسن وشركاه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 3313
ورقم قيد  30907مركز عام عن حضانه  /تعليم اساسى  /تعليم ثانوى عام  /ثانوى تجارى  /عربى لغات
وانشاء واداره معاهد ومدارس خاصه (فيماعدا المن والحراسه وتوريد العماله فيما عدا النترنت وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه رقم  48لسنه  2022بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسه الزكاه تقسيم
فاروق ابو العز
 - 4بيشوى ميلد وشريكته شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 3314
ورقم قيد  30908مركز عام عن مكتب توريدات عموميه (فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت
وتوريد العماله ) بجهة محافظة القاهرة  4ش سيد بيومى من ش الشركات
 - 5شهاب محمد عطيه وشركاه شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 3317ورقم قيد  30909مركز عام عن دباغة جلود بجهة محافظة القاهرة عنبر  K 2 / 30مدينة الجلود
بالروبيكى
 - 6شركة حمدى محمد حمزه وشركاه شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 3324ورقم قيد  30911مركز عام عن شراء وتسويق وبيع وبناء العقارات بجهة محافظة القاهرة القطعه
رقم  43المجاوره الثانيه الحى الثانى
 - 7عبد الجواد احمد محمد وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 3339ورقم قيد  30919مركز عام عن توريد وتركيب اللمونيوم والزجاج بجهة محافظة القاهرة ش
صلح الدين من ش الجزيره القديمه من ش محمد نجيب
 - 8شعبان محمد ابراهيم وشريكه شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 3362ورقم قيد  30927مركز عام عن توريد وتجاره مستلزمات المحاجر والبناء والتوريدات العموميه
والمقاولت العموميه بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  205ش  28الحى الخامس عمارات التجمع الخامس
بالدور الرضى مكتب رقم 1
 - 9محمد السيد محمد سلم وشريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 3431ورقم قيد  30943مركز عام عن بيع ادوات تشطيب بجهة محافظة القاهرة ش ترعه عناية
 - 10على احمد على يوسف وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  3432ورقم قيد  30944مركز عام عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات (مطعم وكافيه) بجهة
محافظة القاهرة منطقه الساوث بارك كمبوند مدينتى محل C1A
 - 11محمود طه وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع 3473
ورقم قيد  30951مركز عام عن اعمال تشطيبات ومقاولت بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  8ش
مصطفى ابراهيم من السكه بالدور الول
 - 12وليد جلل عبد العزيز وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 3474ورقم قيد  30952مركز عام عن التسويق العقارى والتشطيبات والتوريدات العموميه (فيما عدا
توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ) بجهة محافظة القاهرة فيل  101بنفسج  7التجمع الول
 - 13وائل السيد السيد احمد وشركاه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 3538ورقم قيد  30960مركز عام عن تجهيز ماكولت ومشروبات (دون الحكوليات) بجهة محافظة
القاهرة قطاع  G9مول افينيو  3الرحاب  2امتداد الرحاب محل رقم G46
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 - 14قاسم ابو زيد السيد وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 3579ورقم قيد  30968مركز عام عن مطعم كشرى بجهة محافظة القاهرة محل  6بالرضى ع 112
ش دهب الحى الثالث التجمع الخامس
 - 15عادل حمزه وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع 3685
ورقم قيد  30991مركز عام عن بيع وشراء سبائك الذهب فيماعدا الدمغه والموازين بجهة محافظة القاهرة
 1ش ال البيت من ش الفتح السلمى منشيه السد العالى الدور الرضى
 - 16ضياء عبد العزيز محمد وشركائه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  3686ورقم قيد  30992مركز عام عن بيع وتوريد كافه انواع المواد الغذائيه وزيوت الطعام -
ادارة الكافيهات والمطاعم بجهة محافظة القاهرة محل رقم  31 / 30الحى الرابع هليوبيلس الجديده
 - 17مصطفى عبد اللطيف وشركاه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 3746ورقم قيد  31009مركز عام عن اعمال المقاولت والتوريدات العموميه ورصف الطرق والكبارى
(فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله ) بجهة محافظة القاهرة  73ش حلمى نمر التجارين
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فروع الشركات
 - 1جورج ابراهيم يوسف وشركاه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3131ورقم قيد 20907
فرعى عن تجاره الحديد والصاج من كمر وخوض وزوايا ولوازم الحديد وتوريدات عموميه فى حدود المصرح
به بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  6ش عواد عايد من ش الربعين
 - 2نهضه مصر لتجاره الحديد والصاج قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3131ورقم قيد 20907
فرعى عن تجاره الحديد والصاج من كمر وخوض وزوايا ولوازم الحديد وتوريدات عموميه فى حدود المصرح
به بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  6ش عواد عايد من ش الربعين
 - 3زهره محمد محى الدين ابراهيم وشريكها قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3168ورقم قيد
 26974فرعى عن اضافه نشاط توريدات عامه (فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله )
بجهة محافظة القاهرة  1ش الواحه
 - 4ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  3237ورقم قيد 12800
فرعى عن انشاء واداره المعاهد والمدارس الخاصه بكافه مراحلها التعليميه فى القاهره وجميع المحافظات موافقه
امنيه رقم  1215لسنه  2020/07/21بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم  1المجموعه  2خدمات تعليميه شمال
غرب الحى الرابع مدينه هليوبولس الجديده
 - 5هليوبولس مودرن سكول الدوليه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  3237ورقم قيد 12800
فرعى عن انشاء واداره المعاهد والمدارس الخاصه بكافه مراحلها التعليميه فى القاهره وجميع المحافظات موافقه
امنيه رقم  1215لسنه  2020/07/21بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم  1المجموعه  2خدمات تعليميه شمال
غرب الحى الرابع مدينه هليوبولس الجديده
 - 6احمد وحسين ومحمد لنشاء الملعب قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  3318ورقم قيد 30910
فرعى عن انشاء الملعب الرياضيه و المقاولت العموميه بجهة محافظة الجيزة  3ش المدينه المنوره فيصل
 - 7احمد وحسين ومحمد لنشاء الملعب قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  3318ورقم قيد 30910
فرعى عن انشاء الملعب الرياضيه و المقاولت العموميه بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  6مشروع اهالينا 2
شقه رقم  62السادس الرابع بعد البنك والمول
 - 8بروفيشينال سبورت  professionl sport2 2قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  3318ورقم قيد
 30910فرعى عن انشاء الملعب الرياضيه و المقاولت العموميه بجهة محافظة الجيزة  3ش المدينه المنوره
فيصل
 - 9بروفيشينال سبورت  professionl sport2 2قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  3318ورقم قيد
 30910فرعى عن انشاء الملعب الرياضيه و المقاولت العموميه بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6
مشروع اهالينا  2شقه رقم  62السادس الرابع بعد البنك والمول
 - 10هيثم ممدوح السيد اسماعيل وشركاه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  3632ورقم قيد 15153
فرعى عن تعديل غرض الشركة ليصبح  /تصنيع خضروات وفواكه مجمده لدى الغير والتصدير والتوكيلت
التجاريه بجهة محافظة القاهرة شقه رقم  3بالعقار  12ش ابن كثير متفرع من ش الحجاز
 - 11شركة منتصر للمقاولت العموميه ( مهندس /محمد رجب امين منتصر وشركاه ) قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  3643ورقم قيد  30983فرعى عن مقاولت عموميه والستيراد والتصدير
بجهة محافظة البحيرة شارع  23يوليو بملك /احمد فوزى كامل
 - 12شركة منتصر للمقاولت العموميه ( مهندس /محمد رجب امين منتصر وشركاه ) قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  3643ورقم قيد  30983فرعى عن مقاولت عموميه والستيراد والتصدير
بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  2المنطقه الرابعه _ التجمع الخامس بملك /محمد محمد رشاد محمد خليفه
 - 13ل يوجد قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  3643ورقم قيد  30983فرعى عن مقاولت
عموميه والستيراد والتصدير بجهة محافظة البحيرة شارع  23يوليو بملك /احمد فوزى كامل
 - 14ل يوجد قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  3643ورقم قيد  30983فرعى عن مقاولت
عموميه والستيراد والتصدير بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  2المنطقه الرابعه _ التجمع الخامس بملك /محمد
محمد رشاد محمد خليفه
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محو  -شطب
 - 1محمد اسماعيل عطيه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  18612قيد فى  2017-05-17برقم ايداع 2189
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 2محمود عبدالكريم ابوسريع عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  28767قيد فى  2021-07-05برقم ايداع
 2798وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 3ايهاب فتح ا حسن سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  23130قيد فى  2018-08-16برقم ايداع 3989
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الرئيسى الخر
 - 4حنان فاروق برسوم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  13792قيد فى  2015-11-24برقم ايداع 2218
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 5روضه عادل عبد الجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26208قيد فى  2019-09-24برقم ايداع
 3468وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 6محمد حنفى انور محمد حسنى تاجر فرد سبق قيده برقم  28387قيد فى  2021-04-15برقم ايداع
 1654وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 7شريف مروان جدعو تاجر فرد سبق قيده برقم  17717قيد فى  2017-02-15برقم ايداع  726وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 8ميلد اسكندر سليمان اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  2746قيد فى  2001-04-07برقم ايداع 267
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 9امجد رشدى راغب جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  26916قيد فى  2022-01-18برقم ايداع 353
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك للغاء الرئيسى
 - 10امجد رشدى راغب جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  26916قيد فى  2020-06-24برقم ايداع
 1178وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 11سميه محمد مصطفى حلوه تاجر فرد سبق قيده برقم  29805قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 5466وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 12عبد الباسط جمال ابراهيم مشاق تاجر فرد سبق قيده برقم  12936قيد فى  2015-05-20برقم ايداع
 804وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجاره
 - 13ميلد عايد كلوب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  17309قيد فى  2017-01-04برقم ايداع  55وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 14محمد ابراهيم خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22223قيد فى  2018-05-10برقم ايداع 2392
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 15عمرو عبد اللطيف عيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  24784قيد فى  2019-01-21برقم ايداع 394
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 16احمد ناصر بخيت سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27740قيد فى  2020-12-29برقم ايداع 3807
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 17عيسى رمضان طه جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  21810قيد فى  2018-03-27برقم ايداع 1673
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 18نبيله عبده ابراهيم عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  15280قيد فى  2016-05-03برقم ايداع 1707
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 19شيماء سعد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19201قيد فى  2017-07-27برقم ايداع 3172
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجاره
 - 20منتصر محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20320قيد فى  2017-11-19برقم ايداع 5125
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 21محمد السيد ابو السعود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  25429قيد فى  2019-03-24برقم ايداع
 1546وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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 - 22ناجح شحاته عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  1003قيد فى  1998-12-19برقم ايداع  803وفى تاريخ
 2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
 - 23خالد ابو العل خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  1039قيد فى  1999-01-06برقم ايداع  15وفى تاريخ
 2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 24عادل محمد حلمى محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  6822قيد فى  2005-11-13برقم ايداع
 1358وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 25ممدوح محمد ابو زيد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  10951قيد فى  2012-01-01برقم ايداع  2وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
 - 26احمد يسرى فتحى مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم  11730قيد فى  2013-04-21برقم ايداع  487وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 27عماد جادالكريم سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12662قيد فى  2015-01-18برقم ايداع 104
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 28السيد رجب السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  13255قيد فى  2015-09-21برقم ايداع 1460
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 29علم محمد محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  17773قيد فى  2017-02-21برقم ايداع 817
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 30الصاوى لتاجير السارات لحساب الغير تاجر فرد سبق قيده برقم  23758قيد فى  2018-10-28برقم
ايداع  5069وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 31صالح محسن سيد حسونه تاجر فرد سبق قيده برقم  24084قيد فى  2018-11-25برقم ايداع 5645
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 32احمد محمد عبدالمعز شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  30219قيد فى  2022-02-14برقم ايداع 826
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الرئيسى الخر
 - 33السيد خلف حسانين قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  10590قيد فى  2011-05-10برقم ايداع 520
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 34بسيونى بسيونى السيد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11045قيد فى  2012-01-19برقم ايداع
 151وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 35اسماء محمد زيدان البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  17212قيد فى  2016-12-25برقم ايداع 4887
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 36هيثم فؤاد عبد الصادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20588قيد فى  2017-12-12برقم ايداع
 5554وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 37جومانا ممدوح محمد زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  21992قيد فى  2018-04-18برقم ايداع 1998
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 38اسلم عبد الغنى شريف عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  25029قيد فى  2019-02-13برقم ايداع
 819وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 39عبد الرؤوف احمد قدسى تاجر فرد سبق قيده برقم  13004قيد فى  2015-07-02برقم ايداع 998
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 40مازن وليد رزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  14888قيد فى  2016-03-17برقم ايداع  1088وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 41عماد جمال حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24627قيد فى  2019-01-08برقم ايداع  121وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال
 - 1هشام محمد طلعت حافظ على سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  21194قيد فى  2018-02-05برقم ايداع
 631فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2محمد حامد رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25328قيد فى  2019-03-10برقم ايداع 1331
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 3غندور لطحن وتعبئه وتغليف البن تاجر فرد سبق قيده برقم  27060قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
 1582فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 4محمد فاروق محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23548قيد فى  2018-10-09برقم ايداع 4721
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 5محمود عمر محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  27843قيد فى  2021-01-18برقم ايداع  226فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 6هاشم محمود على سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  12623قيد فى  2015-01-06برقم ايداع  35فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 7سيد ربيع الطيرى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  17177قيد فى  2016-12-22برقم ايداع 4741
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8حسين لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  25642قيد فى  2019-04-23برقم ايداع 1984
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9شيماء جمال فهمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27256قيد فى  2020-09-23برقم ايداع  2220فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 10كريم عبد المنعم محمود محمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  29250قيد فى  2021-09-23برقم
ايداع  4106فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11شيماء محمد عباس عبد البارى تاجر فرد سبق قيده برقم  18071قيد فى  2017-03-16برقم ايداع
 1267فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 12سميحه محمد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  24298قيد فى  2018-12-10برقم ايداع  5997فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13محمود ابراهيم محمود ابراهيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  27938قيد فى  2021-02-07برقم ايداع
 447فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14احمد عبد الحليم محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  17816قيد فى  2017-02-23برقم ايداع
 881فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 15عمرو على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  19981قيد فى  2017-10-19برقم ايداع  4547فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16علء محمد نصر الدين احمد عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  26695قيد فى  2020-02-16برقم
ايداع  466فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17عماد الدين عبد الصادق عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  5879قيد فى  2004-11-24برقم ايداع
 1733فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 18اشرف فؤاد مرسى عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  8222قيد فى  2006-11-28برقم ايداع  1890فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19عبد ا قدرى عبد ا المغير تاجر فرد سبق قيده برقم  18091قيد فى  2017-03-20برقم ايداع
 1309فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20ياسين عبد الحكيم ياسين عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25685قيد فى  2019-05-05برقم ايداع
 2074فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 21محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  3954قيد فى  2002-10-26برقم ايداع  986فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 22ماهر حسن محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  23050قيد فى  2018-08-09برقم ايداع 3847
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23عمرو على حسن بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  26279قيد فى  2019-10-14برقم ايداع 3669
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24ابراهيم يوسف على حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  29218قيد فى  2021-09-20برقم ايداع 4032
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 25عمرو صفوت اسماعيل السيد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  29599قيد فى  2021-11-10برقم
ايداع  4952فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26مؤسسه عوده ستيل لتجاره الحديد وتشغيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  25525قيد فى
 2019-04-04برقم ايداع  1747فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
100,000.000
 - 27احمد سمير محمود عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27713قيد فى  2020-12-23برقم ايداع
 3721فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 28نجوى عبد المنعم محمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  1257قيد فى  1999-05-06برقم ايداع 289
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 29سعاد فتحى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  19521قيد فى  2017-08-28برقم ايداع 3795
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30عشرى عيد شعبان مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  24037قيد فى  2018-11-19برقم ايداع 5563
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31عشرى عيد شعبان مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  24037قيد فى  2022-02-15برقم ايداع 892
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32احمد جمال احمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  22862قيد فى  2018-07-22برقم ايداع  3498فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 33عبد القادر عزت عبد القادر عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17163قيد فى  2016-12-21برقم ايداع
 4717فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 34وائل سيد على امين تاجر فرد سبق قيده برقم  26746قيد فى  2020-03-01برقم ايداع  638فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 35محمود سمير سعد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30396قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 1497فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36مايكل مكسموس حلمى شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  17499قيد فى  2017-01-26برقم ايداع 395
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 37عوض زكى عازر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  24351قيد فى  2018-12-13برقم ايداع
 6081فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1هاله محمد عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  15761قيد فى  2016-06-29برقم ايداع
 2460وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان ليصبح وحدات 3
 4 ,دور ارضى وحده  7فرست مول
 - 2عصام هارب صادق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22458قيد فى  2018-06-05برقم ايداع 2812
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1ش حسن العدوى سابقاحاليا ش مسعد
محمد المهاجرين
 - 3محمد حامد رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25328قيد فى  2019-03-10برقم ايداع 1331
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى محل رقم  3بالعقار
 218اسكان  100م
 - 4مصطفى خضر حلمى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  28939قيد فى  2021-08-08برقم ايداع
 3302وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل  18بمنطقه مركز خدمات
النرجس  209بالحى الخامس
 - 5مصطفى خضر حلمى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  28939قيد فى  2021-08-08برقم ايداع
 3302وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان محل 18
بمنطقه مركز خدمات النرجس  209عماره بالحى الخامس
 - 6سامح ميشيل سلوانس دميان تاجر فرد سبق قيده برقم  7312قيد فى  2006-05-03برقم ايداع 581
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان محل رقم  29ش
المدينه المنوره النزهه الجديده
 - 7سامح ميشيل سلوانس دميان تاجر فرد سبق قيده برقم  7312قيد فى  2006-05-03برقم ايداع 581
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان محل رقم  29ش
المدينه المنوره النزهه الجديده
 - 8عبد العزيز محمود على محمود العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  17854قيد فى  2017-02-27برقم
ايداع  935وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل
 2 & 1ديدى مول عقار رقم  5الشباب الشمالى التجمع الول
 - 9محمد محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  21570قيد فى  2018-03-06برقم ايداع 1291
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى مصنع دور ارضى
وعلوى بسلم داخلى العقار  8ش القبطان ايهاب عزمى بتقسيم ابو العزم بالسلم اول قطعه  45بتقسيم السكه الحديد
 - 10عبد العزيز محمود على محمود العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  17854قيد فى  2017-02-27برقم
ايداع  935وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة دندى مول عقار رقم 5
التجمع الول ونوع التجاره مكتبه
 - 11عبد المنعم فؤاد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7631قيد فى  2006-07-19برقم ايداع 1064
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر الكائن بالعنوان بندر
طوخ  16ش الكشر
 - 12محمد نور الدين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8144قيد فى  2006-11-15برقم ايداع 1788
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح  503ش
المسجد الكبير تقسيم عمر بن الخطاب
 - 13سعيد محمد سعيد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  20201قيد فى  2017-11-08برقم ايداع
 4939وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  7مكرر ش
محمود الحريرى الدور  2شقه  5النزهه الجديده
 - 14احمد فكرى يوسف قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  21357قيد فى  2018-02-15برقم ايداع 913
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح عقار رقم  114ش
جوزيف تيتو طريق المطار غرفه من شقه الدور السادس
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 - 15يوسف علء الدين محمد حمدى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  25252قيد فى  2019-02-28برقم
ايداع  1187وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح
 15ش عمر بن الخطاب من ش  15من ش الخمسين تقسيم شركة النصر
 - 16حسين لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  25642قيد فى  2019-04-23برقم ايداع
 1984وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  22ش
منصور القناوى قباء
 - 17جورج تغيان جورج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29689قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 5188وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح محل رئيسى اخر
بالعنوان  152من ش  17من ش  27من ش التروللى قباء بنشاط سوبر ماركت وراس مال 25000
 - 18محمد لطفى شحاته محمد الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  30211قيد فى  2022-02-10برقم ايداع
 803وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  12ش
الربعين منشيه السد العالى جسر السويس
 - 19احمد رمضان عبد المنعم عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  13202قيد فى  2015-09-15برقم
ايداع  1398وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح
الدلتا  2بلوك 113
 - 20سعيد محمد سعيد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  20201قيد فى  2017-11-08برقم ايداع
 4939وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  7مكرر ش محمود الحريرى
الدور  2شقه 5
 - 21مايكل لبيب عبد الملك ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20572قيد فى  2017-12-12برقم ايداع
 5545وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان
شقه  3بالعقار  18ش على فهمى كامل النزهه براس مال  50000خمسون الف جنيه ونشاطه مقاولت عموميه
 - 22احمد حسنين احمد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  23702قيد فى  2018-10-23برقم ايداع
 4984وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  111 /ش
جمال الدين زكى تقسيم التجاريين اول جسر السويس خلف التوحيد والنور
 - 23ايمان فتحى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  28505قيد فى  2021-05-17برقم ايداع 1977
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  44ش جامع
الزهر من ش جمال عبد الناصر
 - 24منال بدوي عبدالسلم البني تاجر فرد سبق قيده برقم  28934قيد فى  2021-08-05برقم ايداع
 3282وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان ليصبح ق  145م
الصناعيه  100فدان شباب
 - 25جورج تغيان جورج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29689قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 5188وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه  152من ش  17من ش
التروللى قباء
 - 26وليد لتجاره الملبس الجاهزه واليونى فورم تاجر فرد سبق قيده برقم  16903قيد فى 2016-11-24
برقم ايداع  4292وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه رئيسى اخر
بنشاط مكتبه بعنوان محل رقم  2عقار رقم  28بمشروع اهالينا براس مال  10000موافقه امنيه رقم  1لسنه
2022
 - 27وليد لتجاره الملبس الجاهزه واليونى فورم تاجر فرد سبق قيده برقم  16903قيد فى 2016-11-24
برقم ايداع  4292وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم  2عقار
 28بمشروع اهالينا
 - 28مايكل لبيب عبد الملك ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20572قيد فى  2017-12-12برقم ايداع
 5545وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  82ش عبد الخالق الشريف عزبه
النخل
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 - 29سميحه محمد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  24298قيد فى  2018-12-10برقم ايداع 5997
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1ش رياض
الصالحين متفرع من حسن سراج الدين متفرع من ش التروللى اسبيكو
 - 30شهاب احمد باسم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12028قيد فى  2014-02-24برقم ايداع
 182وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان الوحده رقم
 AZ-313بالدور الرضى  AVENUEاركان  2محور كريزى ووتر مدخل زايد  2مدينه الشيخ زايد
 - 31شهاب احمد باسم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12028قيد فى  2014-02-24برقم ايداع
 182وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده  AZ313بالدور الرضى
 avenueاركان  2محور كريزى ووتر مدخل زايد  2مدينه الشيخ زايد
 - 32مركز رامى للعلج الطبيعى تاجر فرد سبق قيده برقم  18310قيد فى  2017-04-16برقم ايداع
 1686وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان (مبنى
كيدزينيا ) كايروفيستفال مول التجمع الخامس
 - 33مركز رامى للعلج الطبيعى تاجر فرد سبق قيده برقم  18310قيد فى  2017-04-16برقم ايداع
 1686وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح
بالعنوان  /عيادة مجمع فندق توليب النرجس مبنى عام السباحه التجمع الخامس
 - 34مركز رامى للعلج الطبيعى تاجر فرد سبق قيده برقم  18310قيد فى  2017-04-16برقم ايداع
 1686وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر الكائن عياده
 P 207عيادات كايرو ميديكال عيادة مجمع توليب النرجس
 - 35رامى رضا يونان لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  18310قيد فى  2017-04-20برقم ايداع 1738
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان مبنى كيدزينيا
كايرو فيستفال مول التجمع الخامس
 - 36رامى رضا يونان لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  18310قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 2822
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء العنوان الرئيسى الخر الكائن
بالعنوان
 - 37السيد حسين محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  30577قيد فى  2022-04-06برقم ايداع 2140
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح عنوان المركز الرئيسى ليصبح
 12ش مسجد المانه مدينه الصفا
 - 38احمد عبد المولى خميس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22252قيد فى  2018-05-14برقم ايداع
 2452وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 4
عقار رقم  10أ المجاورة الثالثه التجمع الول
 - 39الشاذلى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  8221قيد فى  2006-11-28برقم ايداع
 1889وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  70ش عين
شمس
 - 40الشاذلى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  8221قيد فى  2006-11-28برقم ايداع
 1889وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  70ش عين شمس
 - 41ابراهيم مصطفى احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  13093قيد فى  2015-09-02برقم ايداع
 1231وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل 13
بالمركز التجارى  63م الشباب
 - 42عبد ا قدرى عبد ا المغير تاجر فرد سبق قيده برقم  18091قيد فى  2017-03-20برقم ايداع
 1309وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  13برج
النعمان ش  17من ش  27ابو رجيله
 - 43ابراهيم على محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  19211قيد فى  2017-07-30برقم ايداع 3189
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  18ش اسعاد يوسف
تقسين السكه الحديد
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 - 44ابراهيم على محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  19211قيد فى  2017-07-30برقم ايداع 3189
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش اسعاد يوسف تقسين السكه الحديد
 - 45محمد مصطفى عبد العزيز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27955قيد فى  2021-02-08برقم ايداع
 485وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  -عماره 4
محل  6بالدور الرضى ق  4بلوك  18منطقه  11عمارات التوفيقيه
 - 46امنيه محمد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  29847قيد فى  2021-12-15برقم ايداع 5582
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح قطعه  29بلوك
 13027المنطقه الصناعيه
 - 47هبه اسماعيل حسن سبته تاجر فرد سبق قيده برقم  19557قيد فى  2017-08-30برقم ايداع 3857
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع مكتب ادارى بالعنوان شقه
رقم  6بالعقار رقم  8ش حسن عمران مدينه الوفاء خلف عمر بن الخطاب
 - 48هبه اسماعيل حسن سبته تاجر فرد سبق قيده برقم  19557قيد فى  2017-08-30برقم ايداع 3857
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم  6بالعقار رقم  8ش حسن
عمران مدينه الوفاء خلف عمر بن الخطاب
 - 49احمد احمد السيد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  7356قيد فى  2006-05-15برقم ايداع  657وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  4 :ش يوسف صبرى
ابو طالب الحرفيين
 - 50ماهر حسن محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  23050قيد فى  2018-08-09برقم ايداع 3847
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  9ش ابو السرور
البكرى
 - 51احمد باهر محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم  24437قيد فى  2018-12-23برقم ايداع 6223
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مجاوره  3مول  360التجارى محل
F12
 - 52عبد الرحمن محمد موسى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  9362قيد فى  2008-12-01برقم ايداع
 1229وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان ليصبح تقسيم
الروضة ش الدرديرى عبد ا مدينه الحرفيين
 - 53جابر ادولف توفيق بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  13827قيد فى  2015-11-29برقم ايداع 2275
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الرشاح (ترعه الجبل الجديده) مؤسسه
الزكاه
 - 54جابر ادولف توفيق بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  13827قيد فى  2015-11-29برقم ايداع 2275
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه رئيسى اخر بالعنوان ش الرشاح (
ترعه الجبل الجديدة ) مؤسسه الزكاه
 - 55عمر نهاد فرحات حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  20818قيد فى  2018-01-01برقم ايداع
 4وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح غرفه بالدور
الخامس فوق الرضى بالعقار رقم  57المنطقه الثالثه حى زهرة اللوتس التجمع الول
 - 56ماجد فارما تاجر فرد سبق قيده برقم  14200قيد فى  2016-01-11برقم ايداع  96وفى تاريخ
 2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم  39مجمع  Hمدينه
الحرفيين
 - 57محمد يوسف عبد المعطى حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  16261قيد فى  2016-09-04برقم ايداع
 3249وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل رقم 2
عقار رقم  288ش جمال عبد الناصر تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس
 - 58محمد سعيد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20806قيد فى  2017-12-31برقم ايداع 5967
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافه رئيسى اخر بالعنوان وحده مهنيه
رقم  3اعلى المحلت بالسوق التجارى بالمنطقه السكنيه السابعه بنشاط مكتب نقل ورحلت وراس مال عشرون
الف جنيها لغير
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 - 59عادل اميل شفيق وسليوس تاجر فرد سبق قيده برقم  23724قيد فى  2018-10-24برقم ايداع
 5020وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حاره عاطف من مصطفى
الشريف عزبه النخل محل بالدور الرضى
 - 60عادل اميل شفيق وسليوس تاجر فرد سبق قيده برقم  23724قيد فى  2018-10-24برقم ايداع
 5020وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان
حاره عاطف من مصطفى الشريف عزبه النخل محل بالدور الرضى بنشاط ورشه نجاره وراس مال 50000
لغير
 - 61خلود عبد الحافظ محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  28627قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
 2410وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح شقه بالعقار
رقم  1ش خالد بن الوليد تقاطع ترعه الطوارئ مدينه قباء
 - 62محمد سعيد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20806قيد فى  2017-12-31برقم ايداع 5967
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية وحده مهنيه رقم  3اعلى المحلت
بالسوق التجارى بالمنطقه السكنيه السابعه
 - 63محمد رضا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  27559قيد فى  2020-11-30برقم ايداع
 3109وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان عقار 3
عزبه ام باب امام السكه الحديد ش  6اكتوبر
 - 64عمر محمد عبد الحافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29188قيد فى  2021-09-15برقم ايداع
 3962وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح العقار رقم
 128الحى الرابع التجمع الخامس شقه رقم 1
 - 65محمد رضا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  27559قيد فى  2020-11-30برقم ايداع
 3109وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار عزبه ام باب امام السكه
الحديد ش  6اكتوبر
 - 66محمود سمير سعد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30396قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 1497وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  15ش
عباس جنينه الشريف
 - 67محمود سمير سعد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30396قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 1497وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  15ش عباس جنينه الشريف
 - 68عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19746قيد فى  2017-09-28برقم ايداع 4167
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان الوحده رقم دابليو
جى  9بالدور الرضى بالمركز التجارى ذا كورنرز مبنى ب بالعنوان قطعه رقم  4المستثمرين الشماليه
 - 69عماد جميل زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19746قيد فى  2017-09-28برقم ايداع 4167
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم دابليو جى  9بالدور الرضى
بالمركز التجارى ذا كورنرز مبنى ب بالعنوان قطعه رقم  4المستثمرين الشماليه
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النشاط
 - 1تامر صالح ابراهيم الدسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  26354قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3073
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عموميه واستغلل محاجر وخرسانه جاهزه
 - 2سامح ميشيل سلوانس دميان تاجر فرد سبق قيده برقم  7312قيد فى  2006-05-03برقم ايداع 581وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستيراد والتصدير
 - 3محمد محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  21570قيد فى  2018-03-06برقم ايداع 1291وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح موافقه امنيه رقم  31لسنه  2022عن نشاط  /توريد وطباعه
استيكرز والتصدير فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه
والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
 - 4هانى سمير نصر ا شنودى تاجر فرد سبق قيده برقم  24342قيد فى  2018-12-13برقم ايداع 6067
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مصنع تطريز
 - 5هاشم محمود على سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  12623قيد فى  2015-01-06برقم ايداع 35وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /حظيره مواشى
 - 6هانى اسحق توفيق صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  26332قيد فى  2019-10-28برقم ايداع 3831وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /مقاولت عامه
 - 7رومانى فكرى امين حناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  30199قيد فى  2022-02-08برقم ايداع 751
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /ورشه تفصيل الملبس والقمصان فيما عدا
الملبس العسكريه
 - 8ايهاب سليمان سالم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  15240قيد فى  2016-04-26برقم ايداع 1645وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /نقل مواد بتروليه
 - 9منال بدوي عبدالسلم البني تاجر فرد سبق قيده برقم  28934قيد فى  2021-08-05برقم ايداع 3282
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تصنيع وحدات اضاءه
 - 10سميحه محمد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  24298قيد فى  2018-12-10برقم ايداع 5997وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط المقاولت
 - 11كرام عاطف سالم كرام تاجر فرد سبق قيده برقم  11222قيد فى  2012-05-08برقم ايداع 630وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط توريد العماله
 - 12مركز رامى للعلج الطبيعى تاجر فرد سبق قيده برقم  18310قيد فى  2017-04-16برقم ايداع
1686وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط المركز الرئيسى ليصبح  /مركز علح
طبيعى
 - 13حماده عبد اللطيف عبد الحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم  22696قيد فى  2018-07-03برقم ايداع
3201وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /خدمات النظافه (دون توريد
العماله ) وتوريدات عموميه واداره عربيات حمل الحقائب فى المطارات والموانى والصيانه العامه ومكافحه
الحشرات والقوارض واداره المطاعم والكافتيريات
 - 14على مختار محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  24099قيد فى  2018-11-25برقم ايداع 5675
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تاجير معدات
 - 15النجار للنشاءات والمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  26899قيد فى  2020-06-17برقم ايداع
1117وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تسويق العقارى
 - 16بسام محمد حسنين محرم تاجر فرد سبق قيده برقم  20801قيد فى  2017-12-31برقم ايداع 5965
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجاره النظمه المنيه (كاميرات
وشبكات وانتركوم وساوند سيستم وسنترالت واجهزه انذار الحريق ) فيما عدا الكاميرات اللسلكيه
 - 17ابراهيم مصطفى احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  13093قيد فى  2015-09-02برقم ايداع
1231وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتبه
 - 18عبد ا قدرى عبد ا المغير تاجر فرد سبق قيده برقم  18091قيد فى  2017-03-20برقم ايداع
1309وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تصنيع اثاث
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 - 19عبد الدايم عباس حسين ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  29467قيد فى  2021-10-25برقم ايداع
4635وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريدات عموميه (فيما عدا توريد
العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ) ونجاره مواد غذائيه
 - 20امنيه محمد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  29847قيد فى  2021-12-15برقم ايداع 5582وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط استثمار عقارى
 - 21عمار سالم نجم عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  14129قيد فى  2015-12-31برقم ايداع 2713
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عموميه فيما عدا توريد
العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى
 - 22عبد الرحمن محمد موسى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  9362قيد فى  2008-12-01برقم ايداع
1229وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /صناعات معدنيه
 - 23احمد حسنين اسماعيل حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  21950قيد فى  2018-04-15برقم ايداع
1930وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصنيع لدى الغير للكيماويات
والمطهرات ومستحضرات التجميل والمنظفات والمبيدات الحشريه والزراعيه ومبيدات الصحه والغذيه
والمشروبات وجميع المنتجات التابعه لمعهد الغذيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه
 - 24الشيماء صلح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17592قيد فى  2017-02-05برقم ايداع 533
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تقديم الخدمات اللوجيستيه من الشحن والتفريغ
 - 25صفية رشاد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24813قيد فى  2019-01-23برقم ايداع 435وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تصنيع كرتون
 - 26سامح سيد عطية عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  17344قيد فى  2017-01-09برقم ايداع 120
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط ورشه تصنيع سبح اخشاب
 - 27يوسف عيسى نقول اسعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19596قيد فى  2017-09-10برقم ايداع 3914
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى تصنيع المنظفات الصناعيه ومستحضرات
التجميل ( عدا الدويه ) وصابون سائل معطرات والتصنيع لدى الغير والستيراد (فيما عدا الفقره  36من
المجموعه  6والمجموعه  ) 19والتصدير والتصنيع للغير
 - 28امين عيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20177قيد فى  2017-11-07برقم ايداع 4894وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  ,/رحلت داخليه ونقل عمال وموظفيين
 - 29مرفت مصطفى محمود متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  26274قيد فى  2019-10-14برقم ايداع
3657وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجاره السيارات بجميع انواعها لحساب
الغير
 - 30محمد عبد الوهاب على حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  20409قيد فى  2017-11-26برقم ايداع
5283وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التسويق العقارى
 - 31عزت صابر محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  28869قيد فى  2021-07-26برقم ايداع 3076
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجارة خرده ونقل مخلفات
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  15761وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-29برقم ايداع  2,460.000الى  :فيرست مول 124
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22458وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-05برقم ايداع  2,812.000الى  :تاتش  TOUCHلتصنيع الملبس
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  26354وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  3,073.000الى  :تامر صالح ابراهيم الدسوقي
 - 4فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17854وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-27برقم ايداع  935.000الى  :مكتبه ابداع
 - 5فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24342وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-13برقم ايداع  6,067.000الى  :النطونى للتطريز
 - 6فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30853وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  3,099.000الى  :جبن موتزريل وشيدر نونه
 - 7فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1347وتم ايداعه بتاريخ
 1999-06-06برقم ايداع  406.000الى  :عادل عبد المنعم المليجى احمد عبد المهدى
 - 8فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26332وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-28برقم ايداع  3,831.000الى  :مؤسسه الطاحونه للرخام والجرانيت والمقاولت العامه
 - 9فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29250وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-23برقم ايداع  4,106.000الى  :سايبس الشروق
 - 10فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29125وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-06برقم ايداع  3,799.000الى  :بلزما اير كوول
 - 11فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17790وتم ايداعه
بتاريخ  2017-02-22برقم ايداع  847.000الى  :العالميه لتشغيل المعادن
 - 12فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7988وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-09برقم ايداع  1,560.000الى  :مؤسسه المل لبيع الزيوت
 - 13فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11222وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-08برقم ايداع  630.000الى  :المصريه لخدمات الشواطئ
 - 14فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18310وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-16برقم ايداع  1,686.000الى  :الغاء السمه التجاريه
 - 15فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  18310وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  1,686.000الى  :مركز رامى للعلج الطبيعى
 - 16فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22696وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-03برقم ايداع  3,201.000الى  :المؤسسه المصريه للخدمات
 - 17فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27030وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-21برقم ايداع  1,501.000الى  :المصرى لتوريد الكتب الخارجيه
 - 18فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  336وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  3,401.000الى  :ناصر السيد على احمد الشربينى
 - 19فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22252وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-14برقم ايداع  2,452.000الى  :نورماندى للماكولت البحريه
 - 20فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27938وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-07برقم ايداع  447.000الى  :البلبيسى
 - 21فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29467وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-25برقم ايداع  4,635.000الى  :كلسيك للتجاره والتوريدات
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 - 22فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30552وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-04برقم ايداع  2,046.000الى  :السويفى للثاث
 - 23فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  14129وتم ايداعه
بتاريخ  2015-12-31برقم ايداع  2,713.000الى  :مؤسسه النجوم للتوريدات العموميه
 - 24فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23050وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-09برقم ايداع  3,847.000الى  :الحمزه تك لتوريد الجهزه الكهربائيه واللكترونيه
 - 25فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  30611وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-12برقم ايداع  2,252.000الى  :سحر محمد فهيم هلل
 - 26فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9362وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-01برقم ايداع  1,229.000الى  :ايكوتال للصناعات المعدنيه
 - 27فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20434وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-28برقم ايداع  5,326.000الى  :جلوبال هيتينج GLOBAL HEATING
 - 28فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  21950وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-15برقم ايداع  1,930.000الى  :ام دى (مارك داون)
 - 29فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  25525وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-04برقم ايداع  1,747.000الى  :مؤسسه عوده ستيل لتجاره الحديد وتشغيل المعادن
 - 30فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28402وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-19برقم ايداع  1,696.000الى  :العالميه للتوريدات
 - 31فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22147وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-03برقم ايداع  2,265.000الى  :مزايا للمقاولت العموميه
 - 32فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  30447وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-22برقم ايداع  1,731.000الى  :مؤسسه الغاوى للتجاره

الشخاص
 - 1تامر صالح ابراهيم الدسوقى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  26354وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع 3073تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ
 - 2عادل عبد المنعم المليجى احمد عبد المهدي تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  1347وتم ايداعه بتاريخ
 1999-06-06برقم ايداع 406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ تصحيح السم طبقا لبطاقه الرقم
القومى ليصبح عادل عبد المنعم المليجى احمد عبد المهدى
 - 3ناصر السيد على احمد الشربينى مدير فرع المقيد برقم قيد  336وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم
ايداع 3401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ
 - 4سحر محمد فهيم هلل تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  30611وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-12برقم
ايداع 2252تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ تصحيح السم التاجر طبقا لبطاقه الرقم القومى

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1محمود نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14525قيدت فى  2016-02-14برقم ايداع  556وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك
يمحى القيد من السجل
 - 2محمود نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14525قيدت فى  2016-02-14برقم ايداع  556وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 3خالد الكفورى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19899قيدت فى  2017-10-15برقم ايداع 4419
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 4محمد محمد عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3827قيدت فى  2002-08-25برقم ايداع
 789وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 5اسبشيال للثاث المكتبى شركة سبق قيدها برقم  3827قيدت فى  2002-08-25برقم ايداع  789وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 6وائل حنا وهيب رزق ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24134قيدت فى  2018-11-27برقم ايداع
 5737وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة وقد تقاضى جميع الشركاء
مستحقاتهم واستلم كل شريك كافه مستحقاته
 - 7وائل حنا وهيب رزق ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24134قيدت فى  2018-11-27برقم ايداع
 5737وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 8شركة تامر محمد محمد عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  30056قيدت فى 2022-01-17
برقم ايداع  317وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه
حقوقه ومستحقاته ويمحى القيد من السجل التجارى
 - 9شركة تامر محمد محمد عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  30056قيدت فى 2022-01-17
برقم ايداع  317وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 10حاتم توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10354قيدت فى  2011-01-02برقم ايداع  4وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى قيد
الشركة
 - 11حاتم توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10354قيدت فى  2011-01-02برقم ايداع  4وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 12عبد الرحمن محمد عماد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  29790قيدت فى  2021-12-06برقم ايداع
 5427وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 13عبد الرحمن محمد عماد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  29790قيدت فى  2021-12-06برقم ايداع
 5427وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 14احمد خلف محمد حمدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14798قيدت فى  2016-03-08برقم ايداع
 928وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 15احمد خلف محمد حمدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14798قيدت فى  2016-03-08برقم ايداع
 928وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امرمحو لفسخ الشركة وتصفيتها
 - 16د حمدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5824قيدت فى  2004-10-30برقم ايداع  1663وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واقر جميع الشركاء باخذ جميع مستحقاتهم
 - 17د حمدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5824قيدت فى  2004-10-30برقم ايداع  1663وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 18عسكر للمقاولت (محمود حمدى موسى عسكر وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  22543قيدت فى
 2018-06-11برقم ايداع  2951وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
واستلم كل شريك كافه حقوقه
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 19عسكر للمقاولت (محمود حمدى موسى عسكر وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  22543قيدت فى
 2018-06-11برقم ايداع  2951وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ
الشركة وتصفيتها
 - 20ابراهيم فؤاد ناشد عبيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7470قيدت فى  2006-06-07برقم ايداع
 815وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واقر جميع الشركاء باخذ حقوقهم
الماليه
 - 21ابراهيم فؤاد ناشد عبيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7470قيدت فى  2006-06-07برقم ايداع
 815وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 22شركة مدحت رمزى يس جرجس وشريكه هانى مفيد قطرى اسحاق شركة سبق قيدها برقم 11346
قيدت فى  2012-07-26برقم ايداع  940وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ
الشركة واستلم جميع الشركاء حقوقهم
 - 23شركة مدحت رمزى يس جرجس وشريكه هانى مفيد قطرى اسحاق شركة سبق قيدها برقم 11346
قيدت فى  2012-07-26برقم ايداع  940وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو
لفسخ الشركة
 - 24غاده سلطان وشريكها شركة سبق قيدها برقم  18805قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع 2499
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واخد جميع الشركاء مستحقاتهم وحقوقهم
الماليه
 - 25غاده سلطان وشريكها شركة سبق قيدها برقم  18805قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع 2499
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 26شركة المراكبى لتوريدات الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  5417قيدت فى 2004-06-14
برقم ايداع  781وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم جميع الشركاء
كافه حقوقهو فى حصصهم فى راس المال
 - 27شركة المراكبى لتوريدات الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  5417قيدت فى 2004-06-14
برقم ايداع  781وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 28الملك فيصل لتجاره الكاوتشوك والبطاريات شركة سبق قيدها برقم  25450قيدت فى 2022-03-31
برقم ايداع  2062وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 29ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25450قيدت فى  2022-03-31برقم ايداع 2062
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 30عمرو محمد ابراهيم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7623قيدت فى  2006-07-18برقم ايداع
 1051وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 31المركز الكورى لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم  7623قيدت فى  2006-07-18برقم
ايداع  1051وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 32احمد السيد مصطفى عبيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2797قيدت فى  2001-04-29برقم ايداع
 333وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 33احمد السيد مصطفى عبيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2797قيدت فى  2001-04-29برقم ايداع
 333وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 34محمد حسن حسين السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  12912قيدت فى  2015-05-11برقم ايداع
 740وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 35محمد حسن حسين السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  12912قيدت فى  2015-05-11برقم ايداع
 740وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 36مختار فهمى ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  21857قيدت فى  2018-04-02برقم ايداع
 1765وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه
ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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 - 37مختار فهمى ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  21857قيدت فى  2018-04-02برقم ايداع
 1765وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها

رأس المال
 - 1عز وشريف للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم  2799قيدت فى
 2001-04-30برقم ايداع 336وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 2وائل البرنس عبد الجواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26758قيدت فى  2020-03-05برقم ايداع
693وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 3يسن عبد المنعم ابو ستيت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20799قيدت فى  2017-12-28برقم ايداع
5955وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 4محمد شوقى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25791قيدت فى  2019-05-30برقم ايداع
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 12,000.000

2323وفى

 - 5مراد فاروق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11086قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000

241وفى

 - 6محمد داود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24333قيدت فى  2018-12-12برقم ايداع
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

6056وفى

 - 7محمود حسنى مخلوف والسيد احمد محمد عمر و شريكه (مخلوف جروب ) شركة سبق قيدها برقم
 10835قيدت فى  2011-10-23برقم ايداع 1202وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس
مالها 12,000,000.000
 - 8حاتم عاطف يوسف حجازى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  21032قيدت فى  2018-01-18برقم
ايداع 349وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 9سمير عزيز مكسيموس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  12291قيدت فى  2014-10-01برقم ايداع
1101وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 10وائل فاروق محروس البلتاجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15106قيدت فى  2016-04-10برقم
ايداع 1437وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 150,000.000
 - 11احمد محمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  28880قيدت فى  2021-07-27برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 501,000.000

3106

 - 12هدى رضا السيد حبيب وشريكها شركة سبق قيدها برقم  30323قيدت فى  2018-01-15برقم ايداع
55وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 13عاطف على ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8458قيدت فى  2007-01-14برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
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العناوين
 - 1جمال الدين عبد الرؤف الصاوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9209قيدت فى  2008-07-03برقم
ايداع 738وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن فى شقه
رقم  5بالدور الول بالعقار رقم  30ش الجمهوريه
 - 2خالد الكفورى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19899قيدت فى  2017-10-15برقم ايداع 4419وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محل رقم S3127
(قطامية  -داون تاون) التجمع الخامس
 - 3جورج ابراهيم يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20907قيدت فى  2018-01-10برقم ايداع
153وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح
 3ش الفتح السلمى من ش الربعين
 - 4جورج ابراهيم يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20907قيدت فى  2018-01-10برقم ايداع
153وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  6ش عواد عايد
من ش الربعين
 - 5جورج ابراهيم يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20907قيدت فى  2018-01-10برقم ايداع
153وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  6ش عواد عايد
من ش الربعين
 - 6شركة محمد وامجد صلح الدين وشركاهم لداره المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم 28472
قيدت فى  2021-05-06برقم ايداع 1882وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان الشركة ليصبح المحل رقم  3الكائن اسفل العقار رقم  14ش بغداد الكربه
 - 7شركه فارماكيا للستيراد والتصدير والصناعات الدوائيه شركة سبق قيدها برقم  30126قيدت فى
 2022-01-30برقم ايداع 518وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء
الفرع بالعنوان فرع بعنوان ش احمد ماهر برج العشرى
 - 8شركة نصر عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  30126قيدت فى  2022-01-30برقم ايداع 518
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان فرع بعنوان ش احمد
ماهر برج العشرى
 - 9محمد محمد عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3827قيدت فى  2002-08-25برقم ايداع
789وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن شارع الترعه فى
 10كفر ابو صير  -بجوار الدائرى م السلم
 - 10اسبشيال للثاث المكتبى شركة سبق قيدها برقم  3827قيدت فى  2002-08-25برقم ايداع 789وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن شارع الترعه فى  10كفر
ابو صير  -بجوار الدائرى م السلم
 - 11ايتى شنوده جرجس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  9062قيدت فى  2008-03-19برقم ايداع
308وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح قطعه 239
بلوك الصناعات الصغيره بجوار اسكان الشباب
 - 12محمد حسن عوض محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  16325قيدت فى  2016-09-18برقم
ايداع 335وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى
للشركة ليصبح الوحده الداريه رقم  208مبنى  b06بالدور الثانى بعد الرضى بقطعه الرض رقم  14بمنتجع
لى روا بالمتداد الشرقى بالمستثمرين الجنوبيه
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 - 13زهره محمد محى الدين ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  26974قيدت فى  2020-07-09برقم
ايداع 1351وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  1ش
الواحه بنشاط  /تجهيزات الطباعه دون الطباعه
 - 14عاطف فتحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2626قيدت فى  2001-02-07برقم ايداع 106وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح  /بالعنوان قطعه
 125 / 182بناحيه ارض البركه حوض 53خارج الزمام البحرى من  1كدستر تقسيم القانونيين
 - 15زهره محمد محى الدين ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم  26974قيدت فى  2020-07-09برقم
ايداع 1351وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1ش الواحه
 - 16ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12800قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع
447وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان قطعه رقم 1
المجموعه  2خدمات تعليميه شمال غرب الحى الرابع مدينه هليوبوليس الجديده
 - 17هليوبولس مودرن سكول الدوليه شركة سبق قيدها برقم  12800قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع
447وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان قطعه رقم 1
المجموعه  2خدمات تعليميه شمال غرب الحى الرابع مدينه هليوبوليس الجديده
 - 18ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12800قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع
447وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم  1المجموعه  2خدمات
تعليميه شمال غرب الحى الرابع مدينه هليوبولس الجديده
 - 19هليوبولس مودرن سكول الدوليه شركة سبق قيدها برقم  12800قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع
447وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم  1المجموعه  2خدمات
تعليميه شمال غرب الحى الرابع مدينه هليوبولس الجديده
 - 20شركة محمد صبحى السيد عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14961قيدت فى 2016-03-24
برقم ايداع 1207وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الشركة
الكائن بالعنوان  5ش وادى النيل المعادى
 - 21اشرف سمير فتحى قلينى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18446قيدت فى  2017-05-03برقم ايداع
1916وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  11 /ش
الشيخ موافى بجوار مدرسه جابر النصارى
 - 22يسن عبد المنعم ابو ستيت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20799قيدت فى  2017-12-28برقم
ايداع 5955وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده الصناعيه رقم
 306جنوب غرب  a6الروبيكى
 - 23يسن عبد المنعم ابو ستيت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20799قيدت فى  2017-12-28برقم
ايداع 5955وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم اضافه فرع بالشركة
بالعنوان الوحده الصناعيه رقم  306جنوب غرب  a6الروبيكى
 - 24دينا عبد الحميد صالح وشريكها شركة سبق قيدها برقم  4739قيدت فى  2003-09-13برقم ايداع
1005وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة غرب الرشاح
 - 25دينا عبد الحميد صالح وشريكها شركة سبق قيدها برقم  4739قيدت فى  2003-09-13برقم ايداع
1005وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان ش
غرب الرشاح
 - 26دينا عبد الحميد صالح وشريكها شركة سبق قيدها برقم  4739قيدت فى  2020-12-15برقم ايداع
3568وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان ش
غرب الرشاح
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 - 27شركة حسن عطيه احمد عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18282قيدت فى 2017-04-12
برقم ايداع 1634وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان شقه 2
قطعه  3 / 44ش الجامعه الروسيه مجاورة  3حى اول
 - 28هشام سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27394قيدت فى  2020-10-26برقم ايداع 2637وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة ليصبح ش  8من ش ترعه
عنانى كفر الباشا
 - 29الملك فيصل لتجاره الكاوتشوك والبطاريات شركة سبق قيدها برقم  25450قيدت فى 2022-03-31
برقم ايداع 2062وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن
بالعنوان محلت ارقام  15-14-13بلوك رقم  1بالمنطقه الحرفيه التجاريه مدينتي (منطقه الكرافت زون) القاهره
الجديده
 - 30ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25450قيدت فى  2022-03-31برقم ايداع 2062
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محلت ارقام
 15-14-13بلوك رقم  1بالمنطقه الحرفيه التجاريه مدينتي (منطقه الكرافت زون) القاهره الجديده
 - 31عمرو محمد ابراهيم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7623قيدت فى  2006-07-18برقم ايداع
1051وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محلرقم
 2بالدور الرضى قطعه رقم  49تقسيم جمعيه الصلح الزراعى رقم  53ناصيه البركه
 - 32المركز الكورى لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم  7623قيدت فى  2006-07-18برقم ايداع
1051وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محلرقم
 2بالدور الرضى قطعه رقم  49تقسيم جمعيه الصلح الزراعى رقم  53ناصيه البركه
 - 33هيثم ممدوح السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15153قيدت فى  2016-04-17برقم ايداع
1513وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة بالعنوان شقه
رقم  3بالعقار  12ش ابن كثير متفرع من ش الحجاز
 - 34هيثم ممدوح السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15153قيدت فى  2016-04-17برقم ايداع
1513وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم  3بالعقار  12ش ابن كثير
متفرع من ش الحجاز
 - 35احمد محمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  28880قيدت فى  2021-07-27برقم ايداع
3106وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الشركة ليصبح
العنوان  /الوحده رقم  26الدور الثانى مول البارون منطقه الستثمار شمال الطريق الدائرى
 - 36عمرو سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26484قيدت فى  2018-11-12برقم ايداع 16469
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  115الحى الخامس عمارات التجمع
الخامس اول
 - 37عمرو سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26484قيدت فى  2018-11-12برقم ايداع 16469
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  8شارع على حسين امام_حى العمرانيه
 - 38هدى رضا السيد حبيب وشريكها شركة سبق قيدها برقم  30323قيدت فى  2018-01-15برقم ايداع
55وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  4شقه  15السكان الحر
امام مستشفى رويال مدينه الشروق القاهره
 - 39هدى رضا السيد حبيب وشريكها شركة سبق قيدها برقم  30323قيدت فى  2018-01-15برقم ايداع
55وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بجوار مسجد الصالح قرية صفط العنب
 -بملك  /احمد عبد الرحيم القزعه
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 - 40شركة شعاع لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم  30969قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
3583وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح الوحدتين رقم
 3و  4بالدور الول فوق الرضى والميزانين بالعقار رقم  1تقسيم حوض الجزيره طريق مصر حلوان الزراعى
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النشاط
 - 1عاطف فتحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2626قيدت فى  2001-02-07برقم ايداع  106وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره السيارات وقطع غيارها والمعدات
الثقيله وقطع غيارها والزيوت والشحوم بجميع انواعها والنقل والشحن وتصنيع قطع غيار المعدات الثقيله وتجارة
وبيع المواد الغذائيه والستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  36من المجموعه  6والمجموعه 19
 - 2كريم فكرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26464قيدت فى  2019-12-09برقم ايداع  4247وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة غرض لنشاط الشركة وهو تصنيع المستحضرات
والمطهرات وتصنيع المكملت الغذائيه لدى الغير
 - 3وائل البرنس عبد الجواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26758قيدت فى  2020-03-05برقم ايداع
 693وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /ادارة المنشات
الخدمية واعمال الصيانه وتنسيق الحدائق ومكافحه لفات و النظافه وتوريدات العموميه (فيما عدا توريد العماله
وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ) وتوريد وتركيب العمال الكهروميكانيكيه واعمال التيار الخفيف وبيع وتوريد
مبيدات خشريه ومقاولت عامه ومتخصصه
 - 4شركة محمد صبحى السيد عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14961قيدت فى  2016-03-24برقم
ايداع  1207وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح الستيراد
والتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  6والتوكيلت التجاريه وتجاره النظارات الشمسيه
وشنابر النظارات بجميع انواعها والملبس الجاهزه والكسسوارات والهدايا والمصنوعات الجلديه وتجاره
مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والمكملت الغذائيه والروائح والعطور ومكسبات الطعم واللون
والخلصات الطبيعيه والغذيه الطبيه والتصنيع لكل ماسبق لدى الغير
 - 5يسن عبد المنعم ابو ستيت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20799قيدت فى  2017-12-28برقم ايداع
 5955وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم حذف نشاط توريد عماله
 - 6مراد فاروق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11086قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع  241وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد ليصبح نشاط الشركة تصنيع الملبس
الجاهزه والتصدير
 - 7محمود حسنى مخلوف والسيد احمد محمد عمر و شريكه (مخلوف جروب ) شركة سبق قيدها برقم
 10835قيدت فى  2011-10-23برقم ايداع  1202وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
اضافه نشاط انتاج بكر  petوانتاج وتبطين ليمنيشن وتقطيع البلستيك
 - 8هشام سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27394قيدت فى  2020-10-26برقم ايداع  2637وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /القيام باعمال توريدات خامات
السقف المعلقه والتوريدات العموميه (فيما عدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى ) والتوكيلت
التجاريه
 - 9حسين دياب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18213قيدت فى  2017-04-04برقم ايداع
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط تنظيم المعارض من غرض الشركة

 1520وفى

 - 10جابر جلل محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  30296قيدت فى  2022-02-24برقم ايداع
 1114وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط بيع سيارات لحساب الغير
 - 11محمد رمضان حسين قطاشه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  30961قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  3541وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح نفس نشاط المركز العام
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 - 12ميدكير شركة سبق قيدها برقم  30961قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح نفس نشاط المركز العام

جريدة السماء التجارية

 3541وفى تاريخ

 - 13طه حامد عيسى عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18891قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 2636وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح مقاولت عامة
وتوريد حديد التسليح والسمنت بجميع انواعه ومواد البناء
 - 14منى فتحى محمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم  21511قيدت فى  2018-02-28برقم ايداع
 1172وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح كوافير رجالى
 - 15شركة محمود نجاح عبد المجيد ومحمد اسامه اسماعيل شركة سبق قيدها برقم  21755قيدت فى
 2018-03-21برقم ايداع  1573وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح الدعايه والعلن
بكافه انواعها المسموعه والمقروءه والمرئيه (فيما عدا المن والحراسه والكاميرات والسلكيه واصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف )  2انشاء وتنظيم المعارض والمؤتمرات  3التسويق اللكترونى 4
التوريدات العموميه (فيماعدا توريد العماله وتوريد مستلزمات الحاسب اللى )  5ادارة عقارات وتطوير الميادين
والطرق موافقه امنيه رقم  38لسنه 2022
 - 16هيثم ممدوح السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15153قيدت فى  2016-04-17برقم ايداع
 1513وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /تصنيع خضروات
وفواكه مجمده لدى الغير والتصدير والتوكيلت التجاريه
 - 17شادى طه احمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  12877قيدت فى  2015-04-22برقم ايداع 645
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /الستشارات والتصميمات والخدمات
الهندسيه
 - 18وائل فاروق محروس البلتاجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15106قيدت فى  2016-04-10برقم
ايداع  1437وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /المقاولت
والتشطيبات المتكامله
 - 19عاطف على ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8458قيدت فى  2007-01-14برقم ايداع 42
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط جديد للشركة وهو عموم الستيراد والتصدير(
فيما عدا الفقره  36من المجموعه  6المجموعه والمجموعه  14والمجموعه  19والمجموعه  ) 21وخدمات
بتروليه وحفر ابار واعمال المحاجر والمناجم والخدمات الزراعيه واستصلح الراضى (فى حدود اللوائح
والقوانين ) وانشاء وتشغيل وادارة محطات الخرسانه الجاهزة
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الكيان القانونى
 - 1وائل البرنس عبد الجواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26758قيدت فى  2020-03-05برقم ايداع
 693وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 2يسن عبد المنعم ابو ستيت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20799قيدت فى  2017-12-28برقم ايداع
 5955وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3متولى عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10829قيدت فى  2011-10-19برقم ايداع 1189
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 4اكرم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19706قيدت فى  2017-09-26برقم ايداع  4106وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 5احمد الزغارى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25812قيدت فى  2019-06-11برقم ايداع 2371
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9062 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2008-03-19برقم ايداع  308الى ايتى شنوده جرجس وشركاها
 - 2فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2799 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-04-30برقم ايداع  336الى عز وشريف للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه
 - 3فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  12800 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-03-17برقم ايداع  447الى هليوبولس مودرن سكول الدوليه
 - 4فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  26758 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-05برقم ايداع  693الى وائل البرنس عبد الجواد وشركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20799 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-12-28برقم ايداع  5955الى يسن عبد المنعم ابو ستيت وشريكه
 - 6فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  28576 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-01برقم ايداع  2227الى ايمن عبد المقصود وشريكه
 - 7فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24530 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-30برقم ايداع  6377الى شركة محمد عريبى وشركاه
 - 8فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10835 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-23برقم ايداع  1202الى محمود حسنى مخلوف والسيد احمد محمد عمر و شريكه
(مخلوف جروب )
 - 9فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21032 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-18برقم ايداع  349الى حاتم عاطف يوسف حجازى وشريكته
 - 10فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  27160 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-08-27برقم ايداع  1886الى ايمن حسنى عطيه وشركائه
 - 11فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  30961 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  3541الى محمد رمضان حسين قطاشه وشريكه
 - 12فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  30961 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  3541الى ميدكير
 - 13فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  29377 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-11برقم ايداع  4399الى احمد عبد المجيد محفوظ وشريكه
 - 14فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  12877 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-22برقم ايداع  645الى شادى طه احمد وشريكيه
 - 15فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  15106 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-04-10برقم ايداع  1437الى وائل فاروق محروس البلتاجى وشريكه
 - 16فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  25842 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  3645الى احمد محمد السيد معله وشريكه
 - 17فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  30323 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-15برقم ايداع  55الى هدى رضا السيد حبيب وشريكها
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الشخاص
 8458وتم ايداعه بتاريخ

 2007-01-14برقم

 - 1عاطف على ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد
ايداع  42تم التأشير فى تاريخ  2007-01-14بــ :
 - 2هاجر عاطف على ابراهيم على شريك موصى المقيد برقم قيد  8458وتم ايداعه بتاريخ
 2007-01-14برقم ايداع  42تم التأشير فى تاريخ  2007-01-14بــ :
 - 3يوسف عاطف على ابراهيم على شريك موصى المقيد برقم قيد  8458وتم ايداعه بتاريخ
 2007-01-14برقم ايداع  42تم التأشير فى تاريخ  2007-01-14بــ :
 - 4سندس عاطف على ابراهيم على شريك موصى المقيد برقم قيد  8458وتم ايداعه بتاريخ
 2007-01-14برقم ايداع  42تم التأشير فى تاريخ  2007-01-14بــ :
 - 5ايمن عبد العزيز متولى سالم مدير و شريك المقيد برقم قيد  10829وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-19برقم ايداع  1189تم التأشير فى تاريخ  2011-10-19بــ  :حيث ان السيد (متولى عبد
العزيز متولى سالم ) فوض الشريك الثانى (ايمن عبد العزيز متولى سالم ) فى التوقيع على الشيكات الخاصه
بحسابات المدرسه والمصروفات والنشطه مع الشريك الثالث (نبيل عبد العزيز متولى سالم )وليحق له سحب هذا
التفويض ال بموافقه الشريكين الخرين مجتمعان كتابة وعليه ليجوز بعد هذا التفويض ان يتعامل الشريك الول
بحسابات وشيكات المدرسه ولكن له الحق فى مراجعه حسابات المدرسه كما اتفق الشركاء الثلثه على انه ليجوز
عزل الممثل القانونى للشركة ال بموافقه جميع الشركاء كتابيا او اخلله بالشروط القانونيه للمثل القانونى بموجب
هذا التعديل اصبح الشريك الثانى وهو الستاذ  /ايمن عبد العزيز متولى سالم مدير ادارى وناظر المدرسه واصبح
الشريك الثالث الستاذ (نبيل عبد العزيز متولى سالم ) مدير مالى وادارى للمدرسه كما اتفق الشركاء الثلثه على
ان يكون للشريكين الثانى والثالث وهما الستاذ  /ايمن عبد العزيز متولى والستاذ  /نبيل عبد العزيز متولى حق
التوقيع والداره وحق السحب واليداع وحق التوقيع على الشيكات او اى شئ يخص الشركة مجتمعين وليس
منفردين بموجب هذا التعديل اتفق جميع الشركاء على انه ل يجوز لهم اجراء اى تعديلت منفرده ولثنائيه دون
الشريك الخر فى اختصاصات الشركاء الثابته بعقد التعديل الباجماع الشركاء على هذا التعديل كتابيا
 - 6متولى عبد العزيز متولى سالم شريك متضامن المقيد برقم قيد  10829وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-19برقم ايداع  1189تم التأشير فى تاريخ  2011-10-19بــ  :يظل الشريك الول (متولى عبد
العزيز متولى سالم ) ممثل قانونى للشركة وليس له الحق فى التعامل فى المصروفات وحسابات المدرسه
والنشطه
 - 7نوسه محمد ابراهيم موسى مدير و شريك المقيد برقم قيد  12800وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-17برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2015-03-17بــ  :خروج الشريكه واستلمها كافه
حقوقها
 - 8يمنى محمد صبحى السيد عثمان شريك موصى المقيد برقم قيد  14961وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-24برقم ايداع  1207تم التأشير فى تاريخ  2016-03-24بــ  :رفع الوليه عن الشريك الرابع
السيده  /يمنى محمد صبحى السيد عثمان لبلوغها سن الرشد
 - 9علم بيومى محمود علم مدير و شريك المقيد برقم قيد  16402وتم ايداعه بتاريخ 2016-09-28
برقم ايداع  3484تم التأشير فى تاريخ  2016-09-28بــ  :الداره والتوقيع للطرف الثانى  /علء بيومى
محمود علم منفردا كما ان له الحق فى اتخاذ اى قرارات بخصوص تسيير اعمال الشركة ومن تعاقدات وبيع
وشراء والقتراض والرهن من البنوك واى اعمال اخرى تخص الشركة التوقيع منفردا للطرف الثانى علم بيومى
محمود علم الشريك المتضامن
 - 10محمد شحته فاروق امام نوفل شريك موصى المقيد برقم قيد  25791وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-30برقم ايداع  2323تم التأشير فى تاريخ  2019-05-30بــ :
 - 11نبيل شاكر ابراهيم سليمان شريك موصى المقيد برقم قيد  25791وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-30برقم ايداع  2323تم التأشير فى تاريخ  2019-05-30بــ  :خروج الشريك واستلم كافه
حقوقه ومستحقاته
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 46 of 62

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 12سليم احمد على عيد محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  25812وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-11برقم ايداع  2371تم التأشير فى تاريخ  2019-06-11بــ :
 - 13وعد احمد على عيد محمد الزغارى شريك موصى المقيد برقم قيد  25812وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-11برقم ايداع  2371تم التأشير فى تاريخ  2019-06-11بــ :
 - 14متولى السيد ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  25812وتم ايداعه بتاريخ 2019-06-11
برقم ايداع  2371تم التأشير فى تاريخ  2019-06-11بــ  :تخارج الشريك وحصوله على كافه مستحقاته
 - 15احمد علي عيدمحمد الزغاري مدير و شريك المقيد برقم قيد  25812وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-11برقم ايداع  2371تم التأشير فى تاريخ  2019-06-11بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
ليصبخ منفردا للشريك الول المتضامن  /احمد على عيدمحمد
 - 16فيرونيا عاطف فتحى هابيل شريك موصى المقيد برقم قيد  2626وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-07برقم ايداع  106تم التأشير فى تاريخ  2019-09-10بــ :
 - 17احمد اسماعيل محمد احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26309وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-24برقم ايداع  3779تم التأشير فى تاريخ  2019-10-24بــ :
 - 18محمد انور احمد محمد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26309وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-24برقم ايداع  3779تم التأشير فى تاريخ  2019-10-24بــ :
 - 19محمد عادل محمد حسين امين صندوق المقيد برقم قيد  26309وتم ايداعه بتاريخ 2019-10-24
برقم ايداع  3779تم التأشير فى تاريخ  2019-10-24بــ  :التوقيع مجتمعين للسيد  /احمد اسماعيل محمد
احمد و السيد  /محمد عادل محمد
 - 20محمد احمد على عثمان سكرتير الجمعيه المقيد برقم قيد  26309وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-24برقم ايداع  3779تم التأشير فى تاريخ  2019-10-24بــ :
 - 21ساره احمد عبد الفتاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26309وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-24برقم ايداع  3779تم التأشير فى تاريخ  2019-10-24بــ :
 - 22محمد محفوظ محمد مصطفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  27880وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-21برقم ايداع  295تم التأشير فى تاريخ  2021-01-21بــ  :خروج السيد  /محمد محفوظ محمد
مصطفى من الشركة نهائيا واقر باستلمه كافه حقوقه
 - 23ابو العيون حسن عبد العال مدير و شريك المقيد برقم قيد  27880وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-21برقم ايداع  295تم التأشير فى تاريخ  2021-01-21بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح
موكل للسيد  /مصطفى ابراهيم ابراهيم والسيد  /ابو العيون حسن عبد العال مجتمعين فقط او من ينوب عنهم قانونا
ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة من معاملت بما فى ذلك كافه التعاملت مع البنوك العامله لجمهوريه
مصر العربيه ايداعا رسميا واجراءات التسجيل الئتمانى وخطابات الضمان والرهن والقرض وانشاء اى التزامات
على الشركة قبل الغير وبيع اى اصل من اصول الشركة بما فى ذلك السارات المملوكه للشركة
 - 24حاتم محمد سمير عبدالحميد عبدالحميد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :عن نفسه  -مع بقاء كافه
الصلحيات الممنوحه للسيد  /رئيس مجلس الداره والسيد  /العضو المنتدب كما هى دون اى تعديل
 - 25أيمن محمد محمود محمد عبد الرحيم سماحه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :قبول استقاله الستاذ /
ايمن محمد محمود محمد عبد الرحيم عضو مجلس اداره مستقل من ذوى الخبره
 - 26ديال سعيد محمد نور الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :قبول استقاله الستاذه  /ديال
سعيد محمد نور الدين عضو مجلس الداره
 - 27محمد فاروق محمد احمد الهللى عضو منتدب المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :عن شركة جلوبال كورب
للخدمات الماليه
 - 28شريف احمد السيد عبد العال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :من ذوى الخبره  -مستقل
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 - 29عدنان الزرهونى  Adnane Zerhouniعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :عن شركة جلوبال
كورب للخدمات الماليه
 - 30احمد حسين عبد الحي محمد العرابي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :عن شركة جلوبال كورب
للخدمات الماليه
 - 31سويتا بنميتسا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-27برقم
ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :عن شركة جلوبال كورب للخدمات الماليه
 - 32علء الدين صلح الدين عبدالحليم راضى سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :عن شركة
جلوبال كورب للخدمات الماليه
 - 33رنا جميل سعيد عبادي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28723وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-27برقم ايداع  2687تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :عضو مستقل من ذوى الخبره
 - 34احمد مصطفى احمد بيومى مدير و شريك المقيد برقم قيد  21171وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-01برقم ايداع  589تم التأشير فى تاريخ  2022-01-23بــ  :التعديل اتفق الطرفان على انه حق
التوقيع والستدانه والرهن للشريكين مجتمعين او منفردين وكذا التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذا التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكذا الحق فى التوقيع على
عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام
كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم حق شراء وبيع السيارات
باسم الشركة ولمصلحتها وكذ حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 35عبد الموجود محمد عبد الموجود محمود مدير المقيد برقم قيد  30185وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-06برقم ايداع  698تم التأشير فى تاريخ  2022-02-06بــ  :مسئول عن نشاط التخليص
الجمركى
 - 36ساندرا جورج شكرى قرياقص شريك متضامن المقيد برقم قيد  9062وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-19برقم ايداع  308تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 37جورج شكرى قرياقص سعد مدير و شريك المقيد برقم قيد  9062وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-19برقم ايداع  308تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خروج الشريك واستلم كافه حقوقه
 - 38مونيكا جورج شكرى قرياقص شريك متضامن المقيد برقم قيد  9062وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-19برقم ايداع  308تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 39ايتى شنوده جرجس ميخائيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  9062وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-19برقم ايداع  308تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :تعديل الداره والتوقيع وحق
التوقيع للسيده  /ايتى شنوده جرجس ميخائيل منفرده ولها الحق منفرده فى تمثيل الشركة امام كافه الجهات ولها
الحق فى فتح الحسابات فى البنوك والقتراض والرهن باسم الشركة والتوقيع على كافه عقود الوكاله من
التوريدات وعقود البيع والتنازل ولها الحق فى التوقيع على عقود بيع المصنع او المعدات والتنازل عنه وعقود بيع
السيارات المملوكه للشركة ولها الحق فى عمل توكيلت بالبيع والتنازل عن المصنع ومعداته وعن السيارات
المملوكه للشركة
 - 40احمد زكريا السعيد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  2799وتم ايداعه بتاريخ 2001-04-30
برقم ايداع  336تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ويعتبر توقيعه
على هذا العقد بمثابه استلمه كافه حقوقه من الشركة ويعتبر الشركاء بابراء ذمته من اى ديون او ضرائب على
الشركة
 - 41عز عبد الحفيظ متولى سيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  2799وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-30برقم ايداع  336تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح
 /للشريكين المتضامنين عز عبد الحفيظ متولى وشريف عبد المنعم مجتمعين او منفردين
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 - 42نوسه محمد ابراهيم موسى مدير و شريك المقيد برقم قيد  12800وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-17برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خروج الشريكه واستلمها كافه
حقوقها
 - 43هشام توفيق احمد اسماعيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  26758وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-05برقم ايداع  693تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركة وضمن
اغراضها او بعنوانها ولهما الحق مجتمعين او منفردين فى التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع وفتح
حسابات باسم الشركة وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض
للشركة فيجب ان تصدر من الشركاء مجتمعين
 - 44احمد ابراهيم محمد السيد لشين مدير و شريك المقيد برقم قيد  26758وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-05برقم ايداع  693تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 45مصطفى وائل البرنس عبد الجواد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  26758وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-05برقم ايداع  693تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خروج الشريك واستلم جميع
مستحقاته
 - 46سيد عبد المنعم يسن محمد ابو ستيت مدير و شريك المقيد برقم قيد  20799وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  5955تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :تخارج الشريك واستلم كافه
مستحقاته
- 47
يسن عبدالمنعم يسن ابو ستيت مدير مفوض المقيد برقم قيد  20799وتم ايداعه بتاريخ 2017-12-28
برقم ايداع  5955تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :تم تعديل الداره والتوقيع لتكون الداره للشريك
السيد  /يسن عبد المنعم يسن ابو ستيت منفردا وله كافه السلطات فى تمثيل الشركة لدى كافه الجهات الحكوميه
والقطاعين العام والخاص والستثمار والبنوك والفراد وحق القتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها
العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وللشريك المديران يوكل او يفوض من يراه فى كل او بعض
اختصاصاته
 - 48محمد عطية حامد امين مدير و شريك المقيد برقم قيد  28576وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-01
برقم ايداع  2227تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :اتفق جميع الشركاء على تخارج الطرف الثالث
المتضامن محمد عطيه حامد امين من الشركة
 - 49ايمن عبد المقصود محمد عبد المقصود مدير و شريك المقيد برقم قيد  28576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-01برقم ايداع  2227تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع
للشريكان ايمن عبد المقصود محمد عبد المقصود و محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود مجتمعين او منفردين
 - 50اسامه صلح الدين محمد عبده مدير و شريك المقيد برقم قيد  24530وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-30برقم ايداع  6377تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :اداره الشركة والتوقيع عنها
موكله لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال
التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها ماعدا حق البيع ورهن اصول الشركة او القتراض فل يتم ذلك
البموافقه الشركاء مجتمعين فقط
 - 51محمود حسني مخلوف محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  10835وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-23برقم ايداع  1202تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع
ليصبح للشريكين (محمود حسنى مخلوف والسيد احمد محمد عمر) مجتمعين او منفردين ولهما كافه السلطات فى
ادارة الشركة وبيع وشراء المنقولت والسيارات باسم الشركة ولحسابها
 - 52نشوى محمد حامد السعدنى مدير و شريك المقيد برقم قيد  21032وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-18برقم ايداع  349تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :حق الداره والتوقيع للشريكين
مجتمعين او منفردين وتمثيل الشركة فى كافه المعاملت مع باقى المصالح والهيئه الحكوميه وغير الحكوميه ,
تقديم طلب التسهيلت الئتمانيه والمصرفيه والقتراض من البنوك والتوقيع على عقود الرهن والضمانات البنكيه
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 - 53احمد محمد حسن السيد سلمه
القواص مدير و شريك المقيد برقم قيد  21032وتم ايداعه بتاريخ  2018-01-18برقم ايداع  349تم
التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :تخارج الدكتور  /احمد محمد حسن واقر باستلمه لكافه حقوقه
 - 54عبد على جمعه قويه مدير و شريك المقيد برقم قيد  27160وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-27
برقم ايداع  1886تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :حق الداره والتوقيع للشريك الثالث (ايمن حسنى
عطيه فتح ا ) والشريك الرابع (عبد على جمعه قويه ) مجتمعين ومنفردين ولهم الحق فى التوقيع باسم الشركة
فى القبض والصرف وفتح الحسابات فى البنوك والسحب واليداع وكافه المعاملت بالبنوك والصكوك والمستندات
وتمويل السيارات ورهنها وفك رهنها
 - 55ايمن حسنى عطيه فتح ا القيعى مدير و شريك المقيد برقم قيد  27160وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-27برقم ايداع  1886تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 56شيماء عبد المولي محمد حامد الجندي مدير و شريك المقيد برقم قيد  27160وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-27برقم ايداع  1886تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :تخارج الشريكه واستلم كافه
حقوقها
 - 57محمد رمضان حسين قطاشه مدير فرع المقيد برقم قيد  30961وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-21برقم ايداع  3541تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 58محمد رمضان حسين قطاشه مدير فرع المقيد برقم قيد  30961وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-21برقم ايداع  3541تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 59محمد عبد المجيد محفوظ مصطفى شريك موصى المقيد برقم قيد  29377وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-11برقم ايداع  4399تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 60ياسر عبد القادر محمد فؤاد شريك موصى المقيد برقم قيد  29377وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-11برقم ايداع  4399تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تخارج الشريك الموصى واقر
باستلمه جميع حقوقه
 - 61احمد عبد المجيد محفوظ مصطفى فرج مدير و شريك المقيد برقم قيد  29377وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-11برقم ايداع  4399تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح حق الدارة والتوقيع للطرف الول  /احمد عبد المجيد محفوظ مصطفى منفردا وله حق التعامل فى كافه
الجهات الرسميه وغير الرسميه اما تعامل البنوك وفتح الحسابات والسحب واليداع والقتراض والرهن يكون
للشريكين مجتمعين فقط
 - 62امجد عزيز جرجس ملك مدير و شريك المقيد برقم قيد  29377وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-11برقم ايداع  4399تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :تخارج الشريك المتضامن واقر
باستلمه جميع حقوقه
 - 63ناديه عبد العظيم مصطفى مرزوق شريك متضامن المقيد برقم قيد  12877وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-22برقم ايداع  645تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 64بثينه زكريا عزت ابراهيم ابراهيم شريك موصى المقيد برقم قيد  15106وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-10برقم ايداع  1437تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تخارج السيده  /بثينه زكريا
عزت ابراهيم
 - 65نجلء المتولى احمد اسماعيل شريك موصى المقيد برقم قيد  15106وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-10برقم ايداع  1437تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 66على كامل على محمد الحبشى مدير و شريك المقيد برقم قيد  15106وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-10برقم ايداع  1437تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تعديل صفه الشريك الى شريك
موصى
 - 67وائل فاروق محروس البلتاجى مدير و شريك المقيد برقم قيد  15106وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-10برقم ايداع  1437تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تعديل صفه الشريك الى شريك
متضامن ويكون حق الداره والتوقيع لصالح  /وائل فاروق محروس البلتاجى منفرده
 - 68عمرو عادل المتولى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  25842وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-26
برقم ايداع  3645تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
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 - 69محمد رجب امين منتصر عوض ا مدير فرع المقيد برقم قيد  30983وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع  3643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 70محمد رجب امين منتصر عوض ا مدير فرع المقيد برقم قيد  30983وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع  3643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 71كريم محمد احمد برعى شريك موصى المقيد برقم قيد  30323وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-15
برقم ايداع  55تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خروج الشريك واستلم كافه حقوقه
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تجديد افراد
 - 1كريم شوقى رمضان ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  3733 :قيدت فى  2002-07-02برقم ايداع
 633وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 2صلح الدين محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  12836 :قيدت فى  2015-03-31برقم
ايداع  535وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-30
 - 3احمد هلل فتحى هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  16938 :قيدت فى  2016-11-28برقم ايداع
 4349وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 4بدر سامى سلطان حسنين شامخ تاجر فرد سبق قيده برقم  17563 :قيدت فى  2017-02-01برقم
ايداع  489وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 5ابراهيم ميخائيل داود يسي تاجر فرد سبق قيده برقم  18040 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 1205وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 6عايده محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  18361 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 1773وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 7محمد اسماعيل عطيه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  18612 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 2189وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 8شيماء سعيد سالم عبيد باحبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم  18947 :قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع  2748وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 9محمد عطيه محمد عقل تاجر فرد سبق قيده برقم  3579 :قيدت فى  2002-05-05برقم ايداع
 405وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-04
 - 10اسامه اديب ميلد تاجر فرد سبق قيده برقم  3630 :قيدت فى  2002-05-25برقم ايداع 480
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 11بول ظريف زكى مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  14322 :قيدت فى  2016-01-24برقم ايداع
 270وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 12تغريد سراج محمود حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  17090 :قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
 4598وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 13حسنى سعد يوسف زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  18650 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 2254وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 14اشرف فؤاد مرسى عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  8222 :قيدت فى  2006-11-28برقم ايداع
 1890وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 15مصنع البحراوى لتصنيع السطمبات تاجر فرد سبق قيده برقم  8538 :قيدت فى 2007-01-28
برقم ايداع  151وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
 - 16احمد عبد الوهاب احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18494 :قيدت فى  2017-05-08برقم
ايداع  1979وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 17محمد زايد السيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18719 :قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع
 2362وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 18سيد محمود سيد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  13470 :قيدت فى  2015-10-25برقم ايداع
 1768وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-24
 - 19مايكل مكسموس حلمى شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  17499 :قيدت فى  2017-01-26برقم
ايداع  395وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
 - 20ناصر السيد على احمد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  336 :قيدت فى  1997-12-21برقم
ايداع  377وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-20
 - 21ناصر السيد على احمد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  336 :قيدت فى  2006-12-13برقم
ايداع  2042وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
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 - 22عزه عبده سيد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  9487 :قيدت فى  2009-03-30برقم ايداع
 310وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-29
 - 23هاشم محمود على سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  12623 :قيدت فى  2015-01-06برقم ايداع
 35وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-05
 - 24حنان فاروق برسوم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  13792 :قيدت فى  2015-11-24برقم ايداع
 2218وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-23
 - 25اسامه محمد فؤاد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  14783 :قيدت فى  2016-03-07برقم ايداع
 901وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-06
 - 26مصطفى سيد عبد العظيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  14920 :قيدت فى 2016-03-21
برقم ايداع  1142وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 27نفيسه عباس محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15929 :قيدت فى  2016-07-31برقم ايداع
 2731وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-30
 - 28نفيسه عباس محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15929 :قيدت فى  2016-08-03برقم ايداع
 2789وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-02
 - 29محمود حسن محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  16011 :قيدت فى  2016-08-09برقم ايداع
 2873وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-08
 - 30فتحى عبد الحليم على البرديسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17399 :قيدت فى  2017-01-16برقم
ايداع  218وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 31مصطفى احمد مصطفى محمود حسن جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  17413 :قيدت فى
 2017-01-17برقم ايداع  240وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-16
 - 32دعاء على عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18588 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 2144وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 33وائل متولى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  10244 :قيدت فى  2010-10-26برقم ايداع
 1243وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-25
 - 34خالد صابر عبد العظيم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  10782 :قيدت فى 2011-09-28
برقم ايداع  1090وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-27
 - 35احمد رمضان عبد المنعم عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  13202 :قيدت فى 2015-09-15
برقم ايداع  1398وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-14
 - 36خالد مصطفى مرغنى عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  16168 :قيدت فى  2016-08-24برقم
ايداع  3107وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-23
 - 37محمد الباز احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  17023 :قيدت فى  2016-12-06برقم ايداع
 4496وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 38شريف مروان جدعو تاجر فرد سبق قيده برقم  17717 :قيدت فى  2017-02-15برقم ايداع
 726وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 39سعيد حنا غطاس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18039 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 1204وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 40ميلد اسكندر سليمان اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  2746 :قيدت فى  2001-04-07برقم ايداع
 267وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-06
 - 41تامر زاهر عبد الجواد الحفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  4519 :قيدت فى  2003-06-16برقم
ايداع  646وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-15
 - 42حمدى العدوى احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7906 :قيدت فى  2006-09-21برقم ايداع
 1454وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-20
 - 43عادل احمد درويش عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  14068 :قيدت فى  2015-12-27برقم
ايداع  2620وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
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 - 44احمد محمد عبد الغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13672 :قيدت فى  2015-11-11برقم ايداع
 2035وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-10
 - 45محمد ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18703 :قيدت فى  2017-05-25برقم
ايداع  2335وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 46فوزى محمد السعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8451 :قيدت فى  2007-01-11برقم ايداع
 35وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 47كرام عاطف سالم كرام تاجر فرد سبق قيده برقم  11222 :قيدت فى  2012-05-08برقم ايداع
 630وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 48شهاب احمد باسم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12028 :قيدت فى  2017-05-15برقم
ايداع  2146وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 49عبد الباسط جمال ابراهيم مشاق تاجر فرد سبق قيده برقم  12936 :قيدت فى  2015-05-20برقم
ايداع  804وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-19
 - 50احمد احمد رفاعى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  14585 :قيدت فى  2016-02-18برقم ايداع
 638وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-17
 - 51حمدى مصطفى محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  15193 :قيدت فى  2016-04-19برقم
ايداع  1571وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-18
 - 52رضا مرزوق مصطفى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  15411 :قيدت فى  2016-05-17برقم
ايداع  1910وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 53ابو زيد ابراهيم ابو زيد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  16472 :قيدت فى  2016-10-11برقم ايداع
 3605وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 54حسن محمد حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  17292 :قيدت فى  2017-01-02برقم ايداع
 26وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-01
 - 55ميلد عايد كلوب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  17309 :قيدت فى  2017-01-04برقم ايداع
 55وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 56عمرو محمد محمود محمد نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم  18299 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  1666وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 57صيدليه د حسنى تاجر فرد سبق قيده برقم  18524 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع 2034
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 58هشام محمد ابو العمران كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18603 :قيدت فى 2017-05-17
برقم ايداع  2170وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 59مليكه لتوريد اعمال التنجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18638 :قيدت فى  2017-05-21برقم ايداع
 2224وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 60مرزوق ابراهيم عبد الغنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18720 :قيدت فى  2017-05-28برقم
ايداع  2364وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 61كريستينا فكرى صبحى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  18771 :قيدت فى  2017-06-04برقم
ايداع  2444وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 62كريم معوض طه عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  18919 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع
 2687وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 63عونى الديب محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5786 :قيدت فى  2004-10-16برقم ايداع
 1592وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-15
 - 64صليب الراوى جرجس عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  7812 :قيدت فى  2006-09-07برقم
ايداع  1326وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 65هدى عاشور محمد حرب تاجر فرد سبق قيده برقم  13739 :قيدت فى  2015-11-18برقم ايداع
 2137وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
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 - 66احمد مظهر توفيق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18444 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع
 1914وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 67محمد صابر محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  18760 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 2426وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 68ابراهيم مصطفى احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  13093 :قيدت فى  2015-09-02برقم
ايداع  1231وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-01
 - 69احمد على على منيا تاجر فرد سبق قيده برقم  14220 :قيدت فى  2016-01-13برقم ايداع 128
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-12
 - 70معاويه عبد الموجود محمد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  14632 :قيدت فى  2016-02-23برقم
ايداع  705وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-22
 - 71عمرو مدبولى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  15301 :قيدت فى  2016-05-05برقم ايداع
 1737وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 72محمد محمود عبد الظاهر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  16307 :قيدت فى  2016-09-07برقم
ايداع  3326وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 73عمرو مجدى عبد المنعم داود تاجر فرد سبق قيده برقم  18019 :قيدت فى  2017-03-13برقم
ايداع  1172وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 74عبد ا قدرى عبد ا المغير تاجر فرد سبق قيده برقم  18091 :قيدت فى  2017-03-20برقم
ايداع  1309وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 75محمد محمود عبد الحميد شومان تاجر فرد سبق قيده برقم  18111 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  1342وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 76شنوده سمير مرقص عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  18560 :قيدت فى  2017-05-11برقم
ايداع  2091وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 77عصام محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10247 :قيدت فى  2014-11-13برقم ايداع
 1213وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-12
 - 78عصام محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10247 :قيدت فى  2010-10-28برقم ايداع
 1256وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-27
 - 79عصام محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10247 :قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع
 1621وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 80ايمان عبد العزيز حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  12054 :قيدت فى  2014-03-19برقم ايداع
 286وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-18
 - 81خالد محمد عبد الله حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  17696 :قيدت فى  2017-02-13برقم ايداع
 694وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 82عبد الحفيظ حجازى محمود عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  17726 :قيدت فى 2017-02-16
برقم ايداع  740وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 83احمد محمود حسنى احمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  16315 :قيدت فى  2016-09-08برقم
ايداع  3342وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-07
 - 84محمود اسماعيل السيد بسيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17417 :قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع
 248وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 85محسنه يوسف احمد محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  18054 :قيدت فى  2017-03-15برقم
ايداع  1235وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 86عبد العزيز جمال السيد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  18597 :قيدت فى  2017-05-16برقم
ايداع  2157وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 87محمود احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16095 :قيدت فى  2016-08-18برقم ايداع
 3002وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-17
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 - 88خالد ابو العل خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  1039 :قيدت فى  1999-01-06برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-05
 - 89مجدى مكرم زوما تاجر فرد سبق قيده برقم  3756 :قيدت فى  2002-07-17برقم ايداع 671
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 90عادل محمد حلمى محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  6822 :قيدت فى  2005-11-13برقم
ايداع  1358وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-12
 - 91يسرب عباس على فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  7771 :قيدت فى  2006-08-28برقم ايداع
 1270وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-27
 - 92قطب عبد الحليم سالم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  7844 :قيدت فى  2006-09-13برقم ايداع
 1373وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-12
 - 93عيد عواد سويلم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  8464 :قيدت فى  2007-01-15برقم ايداع 50
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 94ابراهيم محمد ابراهيم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  8484 :قيدت فى  2007-01-17برقم ايداع
 79وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 95ممدوح محمود احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  10270 :قيدت فى  2010-11-09برقم
ايداع  1306وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-08
 - 96ممدوح محمد ابو زيد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  10951 :قيدت فى  2012-01-01برقم ايداع
 2وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-31
 - 97ناصر سيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10969 :قيدت فى  2012-01-04برقم ايداع
 31وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 98احمد يسرى فتحى مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم  11730 :قيدت فى  2013-04-21برقم ايداع
 487وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-20
 - 99السيد رجب السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  13255 :قيدت فى  2015-09-21برقم ايداع
 1460وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-20
 - 100علم محمد محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  17773 :قيدت فى  2017-02-21برقم ايداع
 817وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 101السيد خلف حسانين قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  10590 :قيدت فى  2011-05-10برقم ايداع
 520وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-09
 - 102بسيونى بسيونى السيد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11045 :قيدت فى  2012-01-19برقم
ايداع  151وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 103نسمه بدر الدين مصطفى السعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  15536 :قيدت فى 2016-05-31
برقم ايداع  2110وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-30
 - 104مارى عياد عبد ا مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  16670 :قيدت فى  2016-11-02برقم ايداع
 3925وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 105اسماء محمد زيدان البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  17212 :قيدت فى  2016-12-25برقم ايداع
 4887وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 106عبده لبيب عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17567 :قيدت فى  2017-02-02برقم
ايداع  502وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 107وليد عبد الحميد عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18277 :قيدت فى 2017-04-12
برقم ايداع  1626وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 108وليد عطوة محمود عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  18780 :قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع
 2460وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 109وليد احمد محمد عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  8756 :قيدت فى  2007-07-02برقم
ايداع  745وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
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 - 110ياسر محمود سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  12425 :قيدت فى  2014-11-30برقم ايداع
 1408وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-29
 - 111جمال محمد عبد المتجلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13232 :قيدت فى  2015-09-20برقم
ايداع  1434وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-19
 - 112وليد كامل محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  8495 :قيدت فى  2007-01-17برقم ايداع
 91وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 113سليمان محمد سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8752 :قيدت فى  2007-07-01برقم ايداع
 741وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 114شيماء جمال نجم الدين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  15710 :قيدت فى  2016-06-22برقم
ايداع  2378وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-21
 - 115خالد سيد للدواجن الحيه تاجر فرد سبق قيده برقم  16718 :قيدت فى  2016-11-06برقم ايداع
 3988وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 116صبرى محمد امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8029 :قيدت فى  2006-10-18برقم ايداع
 1626وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-17
 - 117فوزى عبد المعطى عبد العزيز الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10171 :قيدت فى
 2010-09-26برقم ايداع  1078وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-25
 - 118عبد الرؤوف احمد قدسى تاجر فرد سبق قيده برقم  13004 :قيدت فى  2015-07-02برقم ايداع
 998وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-01
 - 119مصطفى اسماعيل سعد على تاجر فرد سبق قيده برقم  14337 :قيدت فى  2016-01-24برقم
ايداع  289وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 120مازن وليد رزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  14888 :قيدت فى  2016-03-17برقم ايداع
 1088وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-16
 - 121مصطفى محمد يسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16017 :قيدت فى  2016-08-10برقم ايداع
 2880وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 122عبد القادر عزت عبد القادر عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17163 :قيدت فى 2016-12-21
برقم ايداع  4717وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 123السيد محمد عبد العزيز خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  17316 :قيدت فى  2017-01-05برقم
ايداع  65وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 124خالد سمير محمد عبد ا عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  18004 :قيدت فى  2017-03-12برقم
ايداع  1152وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 125احمد شعبان حسين عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  11328 :قيدت فى  2012-07-10برقم
ايداع  882وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
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تجديد شركات
 - 1اسامه على سنوسى اسماعيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  11467 :قيدت فى  2012-10-23برقم
ايداع  1267وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/10/2022
12:00:00ص
 - 2عاصم اوتو سيرفس سنتر  -محمد عاصم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12700 :قيدت فى
 2015-02-05برقم ايداع  206وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/02/2025ص
 - 3خالد عبد الكريم حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10847 :قيدت فى  2011-10-30برقم ايداع
 1248وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/10/2026ص
 - 4محطه توتال العبور شركة سبق قيدها برقم  10847 :قيدت فى  2011-10-30برقم ايداع 1248
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/10/2026ص
 - 5محمود نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14525 :قيدت فى  2016-02-14برقم ايداع 556
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/02/2026ص
 - 6خليل عبد المولى حسنين وشركائه شركة سبق قيدها برقم  17187 :قيدت فى  2016-12-22برقم
ايداع  4753وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/12/2026
12:00:00ص
 - 7شركة ايمان محمد سليمان سلطان وشريكها شركة سبق قيدها برقم  17925 :قيدت فى 2017-03-06
برقم ايداع  1042وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/03/2027
12:00:00ص
 - 8بنك القاهره ش م م شركة سبق قيدها برقم  905 :قيدت فى  1998-10-25برقم ايداع  671وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/10/2023ص
 - 9اسبشيال للثاث المكتبى شركة سبق قيدها برقم  3827 :قيدت فى  2002-08-25برقم ايداع 789
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/08/2022ص
 - 10محمد محمد عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3827 :قيدت فى  2002-08-25برقم ايداع
 789وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/08/2022ص
 - 11حكمت ابراهيم احمد محمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم  8378 :قيدت فى  2006-12-21برقم
ايداع  2109وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/12/2026
12:00:00ص
 - 12محمود السيد محمود السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  18596 :قيدت فى  2017-05-16برقم
ايداع  2156وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2027
12:00:00ص
 - 13احمد محمد احمد قطب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18685 :قيدت فى  2017-05-24برقم ايداع
 2310وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/05/2027ص
 - 14مارى ديمترى نيقول ماركو وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  3659 :قيدت فى  2002-06-08برقم
ايداع  527وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027
ص
 - 15خالد عبد اللطيف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  11242 :قيدت فى  2012-05-16برقم ايداع
 682وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 16هانى عبد الفتاح على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11919 :قيدت فى  2013-11-18برقم ايداع
 1132وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/11/2023ص
 - 17رامى جميل شكرى اندراوس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18667 :قيدت فى 2017-05-23
برقم ايداع  2280وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/05/2027
12:00:00ص
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 - 18رامى جميل شكرى اندراوس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18715 :قيدت فى 2017-05-28
برقم ايداع  2357وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/05/2027
12:00:00ص
 - 19ورثه السيد احمد النبوى شركة سبق قيدها برقم  9054 :قيدت فى  2008-03-17برقم ايداع 288
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/03/2023ص
 - 20محمد وعلء محمود على شركة سبق قيدها برقم  10695 :قيدت فى  2011-07-14برقم ايداع
 835وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2026ص
 - 21د ابتسام احمد حامد عبد ا وشريكها شركة سبق قيدها برقم  10828 :قيدت فى  2011-10-19برقم
ايداع  1188وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/10/2026
12:00:00ص
 - 22مراد فاروق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11086 :قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع 241
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/02/2027ص
 - 23محمد بدر فرغلى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  17022 :قيدت فى  2016-12-06برقم ايداع
 4495وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/12/2026ص
 - 24مصطفى عاطف محمد الحسينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18385 :قيدت فى 2017-04-24
برقم ايداع  1813وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 25خالد حسانين على الخضرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18584 :قيدت فى  2017-05-15برقم
ايداع  2140وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/05/2027
12:00:00ص
 - 26اولفيا محمد شريف وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  18953 :قيدت فى  2017-07-02برقم ايداع
 2757وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 27حاتم توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10354 :قيدت فى  2011-01-02برقم ايداع  4وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2026ص
 - 28الوكيل للسياحه شركة سبق قيدها برقم  11526 :قيدت فى  2012-12-02برقم ايداع  1530وفى
تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/12/2022ص
 - 29شركة محمد الشيخ عبد الرحمن يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11526 :قيدت فى
 2012-12-02برقم ايداع  1530وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/12/2022ص
 - 30حسن عطوه حسن عطوه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  16359 :قيدت فى  2016-09-22برقم
ايداع  3418وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/09/2026
12:00:00ص
 - 31ناجى عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2485 :قيدت فى  2000-11-11برقم ايداع 994
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/11/2025ص
 - 32محمد مختار متولى وحماده عبد الصمد طه شركة سبق قيدها برقم  8214 :قيدت فى 2006-11-27
برقم ايداع  1875وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/11/2026
12:00:00ص
 - 33هناء رمضان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  11029 :قيدت فى  2012-01-16برقم ايداع 119
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/01/2027ص
 - 34احمد محمود على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11218 :قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع
 616وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2027ص
 - 35محمود سلمه عيد مشرف سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13276 :قيدت فى 2015-09-29
برقم ايداع  1491وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/09/2025
12:00:00ص
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 - 36مصطفى حامد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13697 :قيدت فى  2015-11-12برقم ايداع
 2069وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/11/2025ص
 - 37محمد على العادل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16175 :قيدت فى  2016-08-24برقم ايداع
 3121وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/08/2026ص
 - 38محمد يوسف الحملى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  16267 :قيدت فى  2016-09-04برقم ايداع
 3257وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/09/2026ص
 - 39احمد خلف محمد حمدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14798 :قيدت فى  2016-03-08برقم
ايداع  928وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/03/2026
ص
 - 40عبد الفتاح امين محمد متولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8730 :قيدت فى  2007-06-14برقم
ايداع  692وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027
ص
 - 41متولى عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10829 :قيدت فى  2011-10-19برقم ايداع
 1189وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/10/2026ص
 - 42مخلوف جروب ( محمود حسنى مخلوف وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  10835 :قيدت فى
 2016-10-19برقم ايداع  3726وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/10/2026ص
 - 43محمد حسن حسين السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  12912 :قيدت فى  2015-05-11برقم
ايداع  740وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2025
ص
 - 44المركز الكورى لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم  7623 :قيدت فى  2006-07-18برقم
ايداع  1051وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/07/2026
12:00:00ص
 - 45عمرو محمد ابراهيم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7623 :قيدت فى  2006-07-18برقم
ايداع  1051وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/07/2026
12:00:00ص
 - 46بيتر فوزى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  17511 :قيدت فى  2017-01-26برقم ايداع 407
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/01/2027ص
 - 47وايت لين لعمال الطرق محمد منصور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18700 :قيدت فى
 2017-05-25برقم ايداع  2330وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2027ص
 - 48شركة البدرى للتنميه الزراعيه ياسر البدرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18945 :قيدت فى
 2017-06-22برقم ايداع  2746وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/06/2027ص
 - 49سوبر ماركت ابو العزايم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5861 :قيدت فى  2004-11-09برقم
ايداع  1734وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/11/2024
12:00:00ص
 - 50ابراهيم فؤاد ناشد عبيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7470 :قيدت فى  2006-06-07برقم ايداع
 815وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2026ص
 - 51شركة محمد سيد همام وشريكه للمقاولت العموميه والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم :
 13077قيدت فى  2015-08-23برقم ايداع  1177وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/08/2025ص
 - 52حسين دياب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18213 :قيدت فى  2017-04-04برقم ايداع 1520
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/04/2027ص
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 - 53غاده سلطان وشريكها شركة سبق قيدها برقم  18805 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع 2499
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2027ص
 - 54مارينا وود لصناعه الخشاب سامح وديع باسيلى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  656 :قيدت فى
 1998-06-13برقم ايداع  360وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2023ص
 - 55شركة ال طلبه لتصنيع المفروشات شركة سبق قيدها برقم  1939 :قيدت فى  2000-02-29برقم
ايداع  176وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/02/2025
ص
 - 56شيماء يس وشريكها شركة سبق قيدها برقم  15097 :قيدت فى  2016-04-10برقم ايداع 1426
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2026ص
 - 57محمد انور السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18791 :قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع
 2479وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2027ص
 - 58طه حامد عيسى عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18891 :قيدت فى  2017-06-14برقم
ايداع  2636وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/06/2027
12:00:00ص
 - 59شركه الزاهد للخدمات البتروليه شركة سبق قيدها برقم  3696 :قيدت فى  2002-06-19برقم ايداع
 577وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 60سمير عزيز مكسيموس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  12291 :قيدت فى  2016-02-08برقم
ايداع  479وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/02/2026
ص
 - 61ابراهيم محمد عبد الصبور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10722 :قيدت فى  2011-08-09برقم
ايداع  916وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/08/2026
ص
 - 62ابراهيم محمد عبد الصبور وشريكه برسوم ميخائيل شركة سبق قيدها برقم  10722 :قيدت فى
 2017-07-13برقم ايداع  2954وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/07/2027ص
 - 63مودرن فورنتشر شركة سبق قيدها برقم  10722 :قيدت فى  2017-07-13برقم ايداع  2954وفى
تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2027ص
 - 64علء وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13532 :قيدت فى  2015-11-01برقم ايداع  1859وفى
تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/10/2025ص
 - 65وائل فاروق محروس البلتاجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15106 :قيدت فى 2016-04-10
برقم ايداع  1437وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/04/2026
12:00:00ص
 - 66احمد السيد مصطفى عبيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2797 :قيدت فى  2001-04-29برقم
ايداع  333وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/04/2026
ص
 - 67شركة شريف صلح وايمن عبد الباقى شركة سبق قيدها برقم  11281 :قيدت فى 2012-06-18
برقم ايداع  782وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 68منذر السباعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  15958 :قيدت فى  2016-08-03برقم ايداع
 2778وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/08/2026ص
 - 69ميلد عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18188 :قيدت فى  2017-04-02برقم ايداع 1483
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/04/2027ص
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 - 70صبحى عبد العزيز السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  18698 :قيدت فى  2017-05-24برقم
ايداع  2328وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/05/2027
12:00:00ص
 - 71مجدى عبد العظيم عطا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  18785 :قيدت فى  2017-06-05برقم
ايداع  2470وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/06/2027
12:00:00ص
 - 72هانى كامل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  8779 :قيدت فى  2007-07-16برقم ايداع  798وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/07/2027ص
 - 73شركة الجوهرى والجروانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9922 :قيدت فى  2010-05-13برقم
ايداع  505وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/05/2025
ص
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