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قيود أفراد

1 - ميرا مجدى حنا بطرس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 15649 ورقم 

قيد 434828    محل رئيسى  عن مكتب ترجمه وخدمات رجال اعمال )فاكس وتليفون ( فيماعدا المن والحراسه 

وتوريد العماله والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد حصول على 

التراخيص اللزمه وبموافقه امنيه 89 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة عمارة 2006 زهراء مدينه نصر

2 - التميمى التميمى محمد حسن النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

15675 ورقم قيد 434832    رئيسى آخر  عن معرض سيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك (, 

بجهة محافظة الدقهلية الرياض ملك / التميمى محمد حسن النجار

3 - التميمى التميمى محمد حسن النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

15675 ورقم قيد 434832    رئيسى آخر  عن معرض سيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك (, 

بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - عقار رقم 92 شارع احمد الزمر - المقام على القطعه رقم 14 - بلوك 82 

المنطقة الثامنة

4 - كريم فرج شحاته جوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 15793 

ورقم قيد 434837    محل رئيسى  عن دعاية واعلن فيماعدا ) اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( وبموافقة امنية رقم 167 لسنة 2022, بجهة 

محافظة القاهرة 32 ش مصطفى النحاس

5 - محمود صلح محمد محمد زبادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

15844 ورقم قيد 434839    محل رئيسى  عن برمجيات ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية 950 

لسنة 2021, بجهة محافظة القاهرة 15 ش محمد السادات شقة 8

6 - محمد احمد عبدالفتاح سلطان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

15923 ورقم قيد 434841    محل رئيسى  عن تصميم جرافيك ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 149 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة 35 ش محمد كريم

7 - مؤمن عازم مصطفى عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 15984 

ورقم قيد 434844    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة - موافقة امنية رقم / 27 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 412 الدور الثانى 

المتكرر برج تكنولوجى مول

8 - اسر محب منصور الشربيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

16201 ورقم قيد 333177    محل فرعى  عن كافيه ومطعم, بجهة محافظة القاهرة قطاع جى السوق الشرقى 

محل رقم G 63 - 61 الرحاب بنشاط كافية ومطعم وبسمه تجاريه / شيشه خان براس مال 10000 عشرة الف 

جنية فقط ل غير

9 - عادل عيد عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 16294 

ورقم قيد 434864    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الكمبيوتر )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت وتوريد العماله والمن والحراسه بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه ( 170 

موافقة امن 2022, بجهة محافظة القاهرة تكنولوجى مول محل رقم 410 الدور الرابع س عطية الصولحى

10 - لبنى عبدالعزيز عز العرب رضوان ابو دومه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 16383 ورقم قيد 434872    محل رئيسى  عن تجارة ادوات خشبية منزلية الكترونية عبر النترنت 

فيماعدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة - موافقة امنية رقم 207 لسنة 

2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 13 شارع الشهيد محمد ابو سالم - غرفة من شقة 4
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11 - محمود اشرف محمد محمد اسماعيل عويضة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 16426 ورقم قيد 434877    محل رئيسى  عن بلى استيشن ) فيماعدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 77 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة برج الزهور 1 قطعه 

)6-7 ( صقر قريش تقسيم المنطقة العاشرة - محل 3

12 - امجد وهيب صليب غبر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 16483 

ورقم قيد 434880    محل رئيسى  عن تجارة الكترونية ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 159 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع الكمال حلمية الزيتون

13 - نصر محمود فتوح السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 16674 

ورقم قيد 434888    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وطباعة فيما عدا العمالة واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة / موافقة امنية رقم 

4 لسنة 2020, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع مسجد التقوى من العشرين

14 - اسلم جمال حسن بشير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 16787 

ورقم قيد 434892    محل رئيسى  عن مكتب تدريب ) لغات وكمبيوتر وتنمية موارد بشرية فيما عدا ( فيما عدا 

) المن والحراسة والنترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( بموافقة امنية رقم 173 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 55 ش مكرم عبيد مدينة 

نصر - برج 1 مكتب رقم 4 الدور الرابع

15 - عبد الرحمن عبد ا محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

16788 ورقم قيد 434893    محل رئيسى  عن مكتب تدريب لغات وكمبيوتر وتنمية موارد بشرية فيما عدا 

المن والحراسة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة موافقة امنية رقم / 174 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 55 شارع مكرم عبيد برج 1 الدور 

الرابع مكتب رقم 13

16 - شادي محمود  عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

16823 ورقم قيد 434895    رئيسى آخر  عن التصدير, بجهة محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بعنوان/

القاهره -مدينه نصر 45ش ابراهيم نوار -موازي لشارع احمد فخري نشاطه//تصدير براس مال//150000مائه 

وخمسون الف جنيها

17 - شادي محمود  عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

16823 ورقم قيد 434895    رئيسى آخر  عن التصدير, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم , 66 ش 

العشرينى بملك محمود عبدا على

18 - احمد يحى عبد العزيز على زيدان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

16874 ورقم قيد 434899    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات واجهزة كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك موافقثة امنية رقم / 130 لسنة 2021, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

4 بلوك أ شارع عطيه الصوالحى المتفرع من شارع مكرم عبيدالمنطقة الثامنة تكنولوجى مول

19 - احمد ابراهيم عبد ا عبد الخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

17173 ورقم قيد 434913    محل رئيسى  عن بيع الكتب عبر النترنت والطباعه لدى الغير ) فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقه 

امنيه برقم 829 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع الجواهرجى - الخامس

20 - محمد عبدا محمد ابراهيم عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 17174 ورقم قيد 434914    محل رئيسى  عن مطبعه ) فيماعدا الملبس العسكرية واصدار الصحف 

والمجالت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة - موافقة امنية رقم 90 

لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع ابراهيم حجازى
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21 - اشرف احمد فضل احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 17246 

ورقم قيد 434921    محل رئيسى  عن بلى ستيشن فيماعدا ) خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة وبموافقة امنية رقم 65 لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 15 ش عبدالوهاب

22 - فاطمه سيد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 17364 

ورقم قيد 434925    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار واكسسوار الكمبيوتر ) فيما عدا خدمات النتر نت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم / 12 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة التكنولوجى مول 

القطعة 4 بلوك أ شارع عطيه الصوالحى متفرع من شارع مكرم عبيد المنطقة الثامنة محل 421

23 - محمد بهجت محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 17452 

ورقم قيد 404098    محل فرعى  عن تصنيع لوحات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

مصنع رقم 199 منطقة الصناعات الصغيرة شمال طريق القطامية - العين السخنة - التجمع الثالث

24 - محمود اكرم السيد محمد محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

17715 ورقم قيد 434935    محل رئيسى  عن بيع وتجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة القاهرة 39 ش عباس العقاد محل رقم 1

25 - احمد عبدالعزيز عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

17791 ورقم قيد 434938    محل رئيسى  عن محل بلى ستيشن فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنيه 993 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة 92 ش فريد سميكه - الدور الرضى 

بدروم - وحده رقم 1

26 - عمرو ابو بكر على محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 17861 

ورقم قيد 434942    محل رئيسى  عن مكتب دعاية واعلن ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 888 لسنة 2022, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 6 ش منصور الشيخ - الدور الرضى - شقة 1

27 - راشد عياد راشد الحبشى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 17949 

ورقم قيد 434946    محل رئيسى  عن مطبعة ) فيما عدا الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 64 لسنة 2022, بجهة 

محافظة القاهرة 4 شارع مسيحه سعد
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فروع الفراد

1 - العربى للكمبيوتر  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   15664 ورقم قيد   416880  محل فرعى  عن 

تجارة أجهزة الكمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة   موافقة امنية رقم 28 لسنة 

2022  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل B15B  الدور الثاني مركز البستان التجارى الكائن بوسط 

العاصمة باب اللوق

2 - احمد محمد عصام خليل  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   15677 ورقم قيد   434833  محل فرعى  

عن مكتب سمسره وتسويق عقاري فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه   بموافقه اممنيه رقم 599 لسنه 2019  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7شارع 301-المعادي  الجديده

3 - احمد محمد عصام خليل  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   15677 ورقم قيد   434833  محل فرعى  

عن مكتب سمسره وتسويق عقاري فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه   بموافقه اممنيه رقم 599 لسنه 2019  بجهة محافظة الجيزة 182 ش طريق سقاره السياحي المريوطيه برج 

الخليج الدور السابع الهرم

4 - مؤسسه كريم للستيراد والتصدير  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   15688 ورقم قيد   434834  محل 

فرعى  عن  مكتب استيراد وتصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك يضاف/ وتوريدات عموميه )فيماعدا 

العماله والحاسب اللى ومستلزماته(  بجهة محافظة كفر الشيخ تعدل العنوان الى - ميدان التحرير بملك - نهل محمد 

كمال عبدالهادى

5 - مؤسسه كريم للستيراد والتصدير  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   15688 ورقم قيد   434834  محل 

فرعى  عن  مكتب استيراد وتصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك يضاف/ وتوريدات عموميه )فيماعدا 

العماله والحاسب اللى ومستلزماته(  بجهة محافظة القاهرة 2 أ شارع سيد ابوشادى-تريومف-النزهه- شقة 4 الدور 

الول علوى

6 - ايهاب رشدى فوزى  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   15857 ورقم قيد   369997  محل فرعى  عن 

تعديل/ النشاط ليصبح  مصنع تشغيل طباعه  ال بلستيك ومواد التعبئه والتغليف  بجهة محافظة القاهرة 15 ش العمدة 

والقطعة 10 ش الحريرى

7 - محمد عبد الفتاح علوانى على  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   15825 ورقم قيد   404889  محل 

فرعى  عن توريد وتغيير زيوت وشحومات وفلتر السيارات  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 87ب 

شارع عمر المختار محل بالرضى

8 - اسلم السيد محمود مسعد المنسى  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   15804 ورقم قيد   434838  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العمالة ( ومقاولت نقل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الدقهلية منية مجاهد - بملك / السيد محمود مسعد

9 - اسلم السيد محمود مسعد المنسى  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   15804 ورقم قيد   434838  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العمالة ( ومقاولت نقل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة القاهرة النزهة  - 10 اللواء عبد العزيز على المتفرع من عبد 

العزيز فهمى - شقة رقم 2 - بملك / احمد محمد احمد دياب

10 - رومانى فارس لطفى حكيم  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   15948 ورقم قيد   434843  محل 

فرعى  عن تجارة ادوات صحيه  بجهة محافظة القاهرة محل ب ش سلمه عوده يسار ش الحاج عوده سلمه من ش 

سلمه السويفي باتجاه الفيرو

11 - رومانى فارس لطفى حكيم  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   15948 ورقم قيد   434843  محل 

فرعى  عن تجارة ادوات صحيه  بجهة محافظة القليوبية ش الخصوص العمومى بجوار مجمع المدارس-ملك/عماد 

فارس لطفى

12 - علء الدين علي جوده  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   16009 ورقم قيد   434848  محل فرعى  

عن اصبح/ مكتب نقل عمال ورحلت نقل جماعى  بجهة محافظة الجيزة 20 ش معهد البحاث وراق الحضر

13 - علء الدين علي جوده  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   16009 ورقم قيد   434848  محل فرعى  

عن اصبح/ مكتب نقل عمال ورحلت نقل جماعى  بجهة محافظة القاهرة 12 ش عبدا الغفير
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14 - دينا عزالدين حسن الزنفلى  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   16073 ورقم قيد   434853  محل 

فرعى  عن كل ما يصنع من العجين  بجهة محافظة القاهرة تم افتتاح فرع بعنوان / 17 ابراج عثمان - قسم

15 - دينا عزالدين حسن الزنفلى  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   16073 ورقم قيد   434853  محل 

فرعى  عن كل ما يصنع من العجين  بجهة محافظة السكندرية ميناء رقم 696 طريق الحريه - لوران - قسم

16 - اسر محب منصور الشربيني  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   16201 ورقم قيد   333177  محل 

فرعى  عن كافيه ومطعم  بجهة محافظة القاهرة قطاع جى السوق الشرقى محل رقم G 63 - 61 الرحاب بنشاط كافية 

ومطعم وبسمه تجاريه / شيشه خان براس مال 10000 عشرة الف جنية فقط ل غير

17 - جمال مجاهد عبد المعطي  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   16183 ورقم قيد   370659  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / نقل عمال  بجهة محافظة القاهرة شقة بالعقار 343 زهراء مدينة نصر عمارات الظباط

18 - جمال محمود رمضان  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   16141 ورقم قيد   417564  محل فرعى  

عن بيع البان وتخمير البان  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 26 وابور المياة

19 - اسلم صلح محمد ابوغبشه  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   16176 ورقم قيد   434858  محل 

فرعى  عن مكتب لخدمات النظافه والكافيتريات والتوريدات العموميه 0  بجهة محافظة القاهرة )61( ش السلم من 

سليمان بملك / نجوى على عزالدين

20 - اسلم صلح محمد ابوغبشه  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   16176 ورقم قيد   434858  محل 

فرعى  عن مكتب لخدمات النظافه والكافيتريات والتوريدات العموميه 0  بجهة محافظة شمال سيناء قرية عاطف 

السادات - ش متفرع من ش المطاحن بملك / صلح محمد السيد ابوغبشه - العريش -

21 - اسامه فوزى عباس صالح  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   16177 ورقم قيد   434859  محل فرعى  

عن  رحلت داخليه ال بعد الحصول على موافقه جهاز تنظيم النفل البرى الداخلى والدولى فيماعدا نقل المواد البتروليه  

بجهة محافظة المنيا الشارع الجديد بجوار البان عامر بملك / عبدالرازق تونى محمد

22 - اسامه فوزى عباس صالح  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   16177 ورقم قيد   434859  محل فرعى  

عن  رحلت داخليه ال بعد الحصول على موافقه جهاز تنظيم النفل البرى الداخلى والدولى فيماعدا نقل المواد البتروليه  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد وعنوانه مدينة نصر-4ش محمد حسن

23 - شريف مختار احمد الزينى  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   16389 ورقم قيد   434873  محل 

فرعى  عن تجارة حلويات  بجهة محافظة القاهرة النزهة - عقار رقم 6 ميدان بقطر الف مسكن

24 - شريف مختار احمد الزينى  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   16389 ورقم قيد   434873  محل 

فرعى  عن تجارة حلويات  بجهة محافظة دمياط كفر  البطيخ  طريق  الميناء   ملك  شريف الزيني

25 - ايمن محمود السيد احمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   16556 ورقم قيد   422956  محل فرعى  

عن استثمار عقارى وتسويق عقارى  بجهة محافظة القاهرة شقة 6 الدور الثانى فيل 141 البنفسج 9 التجمع الول

26 - رضوى عبدالقادر عبدالحليم عبدالقادر السيد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   16534 ورقم قيد   

423041  محل فرعى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ودون 

توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة 19ش  التجارى خلف مسجد المعصراوى محل رقم 2 متفرع من مصطفى 

النحاس

27 - حماده محمد محمود ابوسريع  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   16489 ورقم قيد   434882  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت عموميه واعمال متكامله  بجهة محافظة القاهرة شارع الميثاق زهراء م نصر

28 - حماده محمد محمود ابوسريع  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   16489 ورقم قيد   434882  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت عموميه واعمال متكامله  بجهة محافظة بنى سويف زاوية المصلوب ملك/ محمد محمود 

ابوسريع

29 - كريم عبد العزيز محمد محمد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   16686 ورقم قيد   407268  محل 

فرعى  عن الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 وتجارة اكسسوارات سيارات  

بجهة محافظة القاهرة محل رقم 64 الدور الثانى بعد الرضى 14و 16 سوق التوفيقية

30 - كريم عبد العزيز محمد محمد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   16696 ورقم قيد   407268  محل 

فرعى  عن الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 وتجارة اكسسوارات سيارات  

بجهة محافظة القاهرة 20 شارع البورصة وحدة رقم 203 الدور الثانى فوق الرضى
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31 - احمد حسن شحاته  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   16733 ورقم قيد   417857  محل فرعى  عن 

تسويق المستلزمات الطبيه )دون الدويه ( والمنتجات الغذائيه والملبس والجهزة الكهربائيه  بجهة محافظة القاهرة 

61 ش حلمي حسن علي من ش عمر لطفي

32 - ياسر حنفى محمود جبر  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   16735 ورقم قيد   433078  محل فرعى  

عن مطعم ماكولت و مشروبات  بجهة محافظة القاهرة مول كرنفال الحي الثاني - التجمع الخامس

33 - عبدالنبى جمعه سعيد سالم  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   16857 ورقم قيد   425851  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ) داخل جمهورية مصر العربية ( ونقل اشخاص داخل جمهورية مصر العربية ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى (  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

العقار رقم 8010 ش 44 من ش الجامعة الحديثة غرفة من شقة بالدور الول

34 - محمد عبد الهادى عبد الحميد السيد  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   16964 ورقم قيد   412268  

محل فرعى  عن بيع اكسسوارات ومستلزمات الكمبيوتر وتوريد مستلزمات كمبيوتر والستيراد والتصدير ) فيماعدا 

الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 ( ) فيماعدا توريد العمالة والكاميرات اللسلكية والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 157 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل رقم 

26 بالدور الرضي مول سفن ستارز بمركز خدمات - التجمع الخامس

35 - اسلم مصطفى خليل سلمه  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   17193 ورقم قيد   412218  محل 

فرعى  عن حذف نشاط / تجارة السيارات  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى بالمصنع رقم 204 المنطقة الصناعية 

شمال طريق القطامية - العين السخنه - التجمع الثالث

36 - خالد احمد محمد محمد الديب  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   17186 ورقم قيد   434917  محل 

فرعى  عن تصنيع اخشاب و اثاث بكافة انواعها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/65 ش ابو داوود 

الظاهري الدور الرضي

37 - خالد احمد محمد محمد الديب  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   17186 ورقم قيد   434917  محل 

فرعى  عن تصنيع اخشاب و اثاث بكافة انواعها  بجهة محافظة الجيزة تعديل ليصبح / ش مسجد التوحيد من المجزر 

اللي

38 - وليد نبيل احمد احمد عريضه  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   17261 ورقم قيد   371819  محل 

فرعى  عن استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 ومطعم كشري  بجهة محافظة 

القاهرة اضافة فرع بالعنوان / العين رقم 7 ق 65ب المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس القاهرة الجديدة ليف مول

39 - تامر سامى اسكندر ابراهيم  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   17291 ورقم قيد   430313  محل 

فرعى  عن مكتبة فيماعدا تصوير المستندات  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 4حارة سيد طه من ش سليم 

الول

40 - خالد سعيد عبد الرحمن ابراهيم  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   17378 ورقم قيد   404071  محل 

فرعى  عن تجاره وتوريد اجهزة كهربائيه وادوات منزليه وقطع غيار تكييف وتبريد وادوات مكتبه واستيراد وتصدير 

فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 4ج المقاولون 

العرب خلف بوابة 3 نادى الشمس

41 - محمد بهجت محمد محمد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   17452 ورقم قيد   404098  محل فرعى  

عن تصنيع لوحات كهربائية  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / مصنع رقم 199 منطقة الصناعات الصغيرة 

شمال طريق القطامية - العين السخنة - التجمع الثالث

42 - نعيمه خليل محمد سيد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   17543 ورقم قيد   414901  محل فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح تجارة المواد الكيمياويه المعمليه ) فيماعدا الدويه ( والغير معمليه والتوريدات العامه فيماعدا 

مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة القاهرة 42 ش د - بقطر - عين شمس الشرقية

43 - فارس تادرس ميخائيل  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   17621 ورقم قيد   291330  محل فرعى  

عن تشغيل معادن ثمينة  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 423 المنطقة الصناعية الصغيرة مدينة اللف 

مصنع - التجمع الثالث

44 - هانى سمير توفيق حنا  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   17594 ورقم قيد   431443  محل فرعى  

عن بيع زيوت سيارات - بيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 33 زهراء مدينة نصر 

- الحي العاشر
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45 - فارس تادرس ميخائيل  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   17731 ورقم قيد   291330  محل فرعى  

عن تشغيل معادن ثمينة  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 7/5 حارة الصالحية - الجمالية الوحدة رقم 4 و 

5 المركز التجارى مول خان الخليلي الدور الول

46 - اميل جورج بولس عزيز  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   17941 ورقم قيد   432920  محل فرعى  

عن بيع ملبس  بجهة محافظة القاهرة 6ش القبة

47 - كريم سيد محمد عفيفى  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   18056 ورقم قيد   417232  محل فرعى  

عن مقر ادارى  بجهة محافظة القاهرة 15 ش جوزيف تيتو  ) مقر ادارى (

48 - علياء عبد المنجي محمود هجرس  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   17954 ورقم قيد   434948  

محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان قطعه 5 ب شارع حافظ رمضان 

ابراج العمار بلزا عماره ج المنطقه السادسه مدينه نصر القاهره

49 - علياء عبد المنجي محمود هجرس  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   17954 ورقم قيد   434948  

محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة الجيزة 4ش لطفي محمود من ش ناهيا بولق الدكرور

50 - محمد احسان محمد فاروق  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   18137 ورقم قيد   387481  محل 

فرعى  عن تجارة الحجار الكريمه  بجهة محافظة القاهرة وحدة 82 الدور الول مركز خان الخليلي الجديد

51 - ايهاب احمد خليفه سالم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   18131 ورقم قيد   434956  محل فرعى  

عن التصدير و الستيراد  ) فيما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6 (  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 

38 الدور الثالث برج ج العمار بلزا شارع حافظ رمضان

52 - ايهاب احمد خليفه سالم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   18131 ورقم قيد   434956  محل فرعى  

عن التصدير و الستيراد  ) فيما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6 (  بجهة محافظة السويس تعديل/

العقار رقم 1808 شارع ابراهيم المزني السلم 1 المؤجر/علي سعد

53 - عماد حمدى احمد عرابى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   18157 ورقم قيد   434957  محل فرعى  

عن مقاولت عامه ونقل بضائع وشحن وتفريغ وتخليص جمركى وتوريد مواد بناء وتوريد سن وتوريد زلط وتوريد 

تربه زلطيه وتوريد رخام وتجارة السمنت واستيراد فى جميع المجموعات السلعيه ) فيما عدا المجموعه )19( والفقره 

)36( من المجموعه )6( 0  بجهة محافظة شمال سيناء )52( ش المعادى - متفرع من ش اسيوط بملك / اشرف 

حمدى احمد عرابى - العريش -

54 - عماد حمدى احمد عرابى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   18157 ورقم قيد   434957  محل فرعى  

عن مقاولت عامه ونقل بضائع وشحن وتفريغ وتخليص جمركى وتوريد مواد بناء وتوريد سن وتوريد زلط وتوريد 

تربه زلطيه وتوريد رخام وتجارة السمنت واستيراد فى جميع المجموعات السلعيه ) فيما عدا المجموعه )19( والفقره 

)36( من المجموعه )6( 0  بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر - عقار رقم )6( ش حافظ رمضان - الدور الثالث شقة 

)31( بملك / سلم عيد راشد

55 - محمد يونس على محمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   18220 ورقم قيد   426331  محل فرعى  

عن توكيلت تجارية وتوريدات عمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

العمالة ( والستيراد و التصدير )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 و المجموعه 19(  بجهة محافظة القاهرة اضافة 

فرع بالعنوان / 48 شارع سليم الول وحدة 9
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قيود الشركات

1 - مايكل رؤوف رفله وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

15638 ورقم قيد  434826    مركز عام  عن تصنيع وبيع وتوريد المخبوزات والحلويات والمأكولت 

والمشروبات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 4 الكائن بالعقار رقم 1 بالمربع رقم 1303 ش احمد عبدالنبى  

امام مستشفى الطب النفسي

2 - احمد ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    15658 

ورقم قيد  434829    مركز عام  عن بيع الملبس الجاهزة والبياضات والقمشة فيماعدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها  بجهة محافظة القاهرة الوحدة 424 الملحق التجارى - فندق رمسيس هيلتون - بولق او العل

3 - فتحى محمد وشركائه للدراسات والبحوث شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    15665 ورقم قيد  434830    مركز عام  عن اعداد الدراسات والبحوث فى مختلف المجالت 

ونشرها ورقيا والكترونيا وتسويقيها لدى من يرغب فى الطلع عليها ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية وتوريد العمالة بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة ( موافقة امنية رقم 274 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 24 شارع الشهيد مصطفى رياض - 

المنطقة الولى

4 - على عبدالناصر محمد عبدالرحمن وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    15668 ورقم قيد  434831    مركز عام  عن لوكانده  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 49 ش 

كلوت بك الدور الول والثانى علوى

5 - شيماء محمد احمد وشريكتها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

15782 ورقم قيد  434836    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة 3 ح متولى على - سراى القبه

6 - محمود مصليحى عبدالعليم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    15880 ورقم قيد  434840    مركز عام  عن تجارة الدوات الكهربائية والتوريدات العمومية 

والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة الغرفتين رقم 7,6 من العقار 10 شارع زكريا احمد

7 - زينب وشركاءها شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    15945 

ورقم قيد  434842    مركز عام  عن مركز تعليم اللغات ) فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 154 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة 23 شارع عبدالمنعم حافظ 

متفرع من شارع الثورة - الدور الرضى

8 - هانى ابراهيم ميخائيل وشريكته شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

15986 ورقم قيد  434845    مركز عام  عن توريد وتوزيع وتسويق المكملت الغذائيه ومستحضرات 

التجميل وكذلك تصنيع جميعها لدى الغير  بجهة محافظة القاهرة 34 مشروع رابعه الستثمارى بجوار دار 

الدفاع الجوى

9 - تالنت للتوريدات ) احمد عبد الكريم محمد النور طه وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   03-08-2022 برقم ايداع    15988 ورقم قيد  434846    مركز عام  عن توريدات عمومية  بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 7 مشروع رابعة العدوية الستثمارية شقة رقم 7 الدور الرضى

10 - ورثه جلل عمر عبدالنعيم عنهم محمد جلل وشركاه شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    15989 ورقم قيد  434847    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت المتكامله  

بجهة محافظة القاهرة 30 ش الوحدة العربية - جسر السويس

11 - جينا عبدالعزيز محمد وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

16014 ورقم قيد  434849    مركز عام  عن استشارات ادارية ونشاط التصدير والستشارات الخاصة 

بالتصدير  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 بالعقار رقم 81/250 شارع جوزيف تيتو - بالدور الثانى فوق 

الرض - طريق المطار

12 - هبه قبارى وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

16060 ورقم قيد  434850    مركز عام  عن توريد المكملت الغذائية والعشاب والغذية الحمائية الخاصة 

بالتخسيس  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 بالدور الول بعد الرضى بالعقار رقم 4 شارع رفح
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13 - محى الدين جمعه مبارز وشركاه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    16062 ورقم قيد  434852    مركز عام  عن خدمات علمية وتسوقية وتوكيلت تجارية فى المجال 

العلمى ماعدا المن والحراسة واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية وتوريد العمالة  - موافقة امنية رقم 

81 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة 7ش د محمد جمعه

14 - عمرو رضا محمد احمد وشريكيه شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    16132 ورقم قيد  434854    مركز عام  عن تجارة الكيماويات والستيراد والتصدير ) فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 (  بجهة محافظة القاهرة 4 ش سعد عبد الوارث من ش المدينة 

المنورة خلف السندباد

15 - فادى جميل جبره كراس وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    16133 ورقم قيد  434855    مركز عام  عن تجارة جميع انواع المواسير ولوازمها  بجهة محافظة 

القاهرة 9 ح المسافر خانه خلف 27 ش القللى

16 - محمد مصطفى السيد وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

16145 ورقم قيد  434856    مركز عام  عن التصدير  بجهة محافظة القاهرة 22 شارع عباس العقاد - 

قطعه )18( بلوك )2( المنطقة السادسة

17 - محمود نبيل محمود ذهنى وشريكه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    16173 ورقم قيد  434857    مركز عام  عن التوريدات العمومية فى مستلزمات الكمبيوتر ) فيماعدا 

توريد العمالة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 164 لسنة 2022  بجهة 

محافظة القاهرة 3 عمارات العبور صلح سالم الدور السابع شقة رقم 8

18 - شركة مايكل ناجى ومريم ابراهيم شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    16199 ورقم قيد  434860    مركز عام  عن التسويق اللكترونى ) فيما عدا المن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة شريطة وجود عقد الجهة المانحه العليا للنترنت 

مختومة ( موافقة امنية رقم / 82 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة شقة الكائن بالدور الرابع بالرضى بالعقار 

رقم 15 محمد عبد الرحمن

19 - مروه حستى خليل وشريكتها شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

16205 ورقم قيد  434861    مركز عام  عن مكتب بيع اكسسورات وملبس فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوراتها  بجهة محافظة القاهرة 9 ش حسن موسى العقاد - هليوبوليس

20 - سمير عبد ا وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

16216 ورقم قيد  434862    مركز عام  عن توريدات كهربائية  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع شكرى ) 

عطفة عبد الحليم ( القللى

21 - احمد انور عبد الغنى وشريكته شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

16236 ورقم قيد  434863    مركز عام  عن تجارة وبيع ملبس جاهزة ) فيماعدا الملبس العسكرية 

واكسسوارتها (  بجهة محافظة القاهرة 57 شارع عثمان بن عفان

22 - اسامه عبد ا محمد محمود جاد ا وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    16329 ورقم قيد  434868    مركز عام  عن المقاولت العامة والتطوير 

العقارى والتوريدات العمومية  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع احمد قاسم جودة شقة 4 الدور 3

23 - محمد سعيد محمد عبدالمجيد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    16350 ورقم قيد  434870    مركز عام  عن الشحن والتجارة اللكترونية فيماعدا ) العمالة 

والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 35 لسنة 

2022  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع مصطفى النحاس - الدور الخامس

24 - شركة عبد الحليم حلمى عبد الحليم على وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    16400 ورقم قيد  434875    مركز عام  عن الديكور والتوريدات العمومية ) 

فيما عدا توريد مستلزمات الكمبيوتر وتوريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة شارع الثقافة اللف مسكن محل رقم 

16
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25 - محمد حماد وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

16415 ورقم قيد  434876    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العمومية وتجارة الغزل ) فيما عدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 116 أ شارع 

جسر السويس

26 - مكتبه زهران ) عطا ا سيد عطا ا السيد زهران وشركاه ( شركة  رأس مالها 24,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    16466 ورقم قيد  434878    مركز عام  عن تجارة الكتب الدينية وكتب 

التراث - النشر والتوزيع - التصدير ) فيماعدا اصدار الصحف والمحلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 75 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة 21 ش  محمد 

عبده حارة الدويدارى خلف جامعه الزهر

27 - احمد سيد محمد سعيد وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    16485 ورقم قيد  434881    مركز عام  عن وكيلت ملحية وتشغيل خطوط ملحية ووكلء شحن 

وتخليص جمركى - استيراد وتصدير ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

العمالة ( توكيلت تجارية - نقل دولى - ادارة منشأت تجارية ومحلت بيع بالتجزئة ومقاولت عمومية وتجارة 

وتوريد كماليات سيارات - حلوى بانواعها ولعب اطفال وعطور وادخنة وسجاير وسيجار ومستلزمات 

واكسسوارات مدخنين شاملة الولعات وادارة محلت للمأكولت والوجبات السريعه وبيع المشروبات الساخنة 

والباردة  بجهة محافظة القاهرة 23 شارع محمد سعيد الحلوانى - عمارات هيدكو

28 - ميار مدنى محمود وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

16614 ورقم قيد  434885    مركز عام  عن تسويق عقارى شامل بيع وايجار العقارات والتشطيبات الداخلية 

والخارجية وتصميم الديكورات  بجهة محافظة القاهرة الحجرة الموجودة بالشقة رقم 2 بالميزانين فى مواجهه 

الصاعد والكائن بالعقار رقم 70 شارع الميرغنى

29 - نعمه عطا عطيه عازر وشريكها شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    16663 ورقم قيد  434886    مركز عام  عن تجارة وتوريد مستلزمات المطابخ التجارية والستانلس 

ستيل ومستلزماتة  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 بالدور الرضى يمين مدخل العقار رقم 42 شارع الحجاز

30 - عمر ياسين محمد الفرنوانى وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    16664 ورقم قيد  434887    مركز عام  عن التوكيلت التجارية والتوريدات العمومية ) فيما 

عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ودون توريد العماله ( وخدمات البترول والشحن والتفريغ 

والتصالت والستثمار العقارى والملبس الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية ( وتجهيز وادارة المطاعم 

والفنادق والكافتيريات والمقاولت وبناء العقارات وتقسيم وبيع الراضى  بجهة محافظة القاهرة المكتب الكائن 

بالعقار رقم 14 شارع التحرير مساكن شيراتون المطار قسم النزهة

31 - مصطفي بشر وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

16753 ورقم قيد  434890    مركز عام  عن اقامه واداره الكافيهات والمطاعم وتوريد المواد الغذائيه  بجهة 

محافظة القاهرة الشقه رقم 49 بالدور السابع بالعقار رقم 31/33 شارع عرابي الزبكيه

32 - على سعد عبدالحليم مختار وشريكاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    16800 ورقم قيد  434894    مركز عام  عن صيانة واصلح السيارات وتوريد قطع الغيار  بجهة 

محافظة القاهرة شارع انس بن مالك - عزبة الهجانه - مدينة نصر ثالث

33 - محمد جميل محمد راضى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    16850 ورقم قيد  434897    مركز عام  عن بيع منتجات مونجينى فقط  بجهة محافظة القاهرة محل 

رقم )1( عمارة رقم )24( عمارات مصر للتعمير شارع افريقيا امتداد مصطفى النحاس

34 - اندريه جورج وشريكة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

16907 ورقم قيد  434900    مركز عام  عن تجهيز اغذية ومشروبات ساخنه وبارده  بجهة محافظة القاهرة 

مول تيفولى بلزا محل رقم 22

35 - مصطفى محمد عبدالجواد وشركاه شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    16965 ورقم قيد  434902    مركز عام  عن بيع مواد بقالة  بجهة محافظة القاهرة 141 مدينة 

التوفيق
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36 - اسامه فؤاد ياقوت وشركاة شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

16995 ورقم قيد  434904    مركز عام  عن بيع وتجارة المفروشات  بجهة محافظة القاهرة محل وبدروم 

والدور الرضى والول العلوى بالعقار رقم بلوك26 قطعة 19 المنطقة العاشرة

37 - كريستين عادل وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

17073 ورقم قيد  434907    مركز عام  عن مقر لدارة سوبر ماركت وتجهيز مأكولت والمشروبات 

الساخنة والباردة  بجهة محافظة القاهرة 103 ش السباق

38 - ورثة سعيد حنفي سيد عبد العال وعنهم احمد سعيد حنفي شركة  رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    17132 ورقم قيد  434909    مركز عام  عن تجارة الحديد بالتجزئة 

والتوريدات  بجهة محافظة القاهرة 18 ش محمد حنفي - محل رقم 3

39 - أحمد شريف عبد الرؤف وشريكته شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    17150 ورقم قيد  434911    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية - اعداد التصميمات 

الهندسية  بجهة محافظة القاهرة 1 نجوم السفارات شارع الدعوه متفرع من ش الصحابة الكرام حي السفارات 

الرضي

40 - احمد كامل محمد وشركاة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

17194 ورقم قيد  434918    مركز عام  عن مكتب رحلت داخلية  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 6 

ميدان رمسيس مدخل أ بالدور الول بعد الرضى غرفتين 3 . 2 بالميزانين

41 - مروه صابر فاروق حسنى وشريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    17232 ورقم قيد  434919    مركز عام  عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية فيما عدا توريد 

العمالة والدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة  بجهة محافظة القاهرة 195 شارع رمسيس

42 - بلل السيد وشريكه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    17241 

ورقم قيد  434920    مركز عام  عن تجارة وتوريد المستلزمات الفندقية  بجهة محافظة القاهرة 7 أ شارع 

الكنيسة المرقسية

43 - نادر نصيف وجون فايق شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

17341 ورقم قيد  434922    مركز عام  عن مطعم وكافيه  بجهة محافظة القاهرة محل 1 و 2 بلزا تشيل 

اوت اول المقريزي امام كلية التربية روكسي

44 - محمد عوف احمد على وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    17355 ورقم قيد  434924    مركز عام  عن تشييد وبناء وتشطيبات ومقاولت عمومية  بجهة 

محافظة القاهرة غرفة رقم 7  بالعقار رقم 52 شارع الطيران الرئيسي - امام مستشفي التأمين الصحي - الدور 

الثاني بعد الرضي المبني الداري

45 - فادي صفنات سعيد وشركاؤه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

17409 ورقم قيد  434926    مركز عام  عن صيدلية  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع الجامع ابو وافيه

46 - شركة طه رفعت محب وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    17423 ورقم قيد  434927    مركز عام  عن التصدير فيما ) خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص المنظمة الى ذلك وبموافقة امنية رقم 5 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم ) 3 ( بالدور 

الرضي ) 8 , 10 ( شارع ابن سندر - حمامات القبة

47 - ورثة / محمد سليمان حسان شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

17454 ورقم قيد  434928    مركز عام  عن تجارة الحلوى الجافة والمياه الغازية والهدايا والجلود  بجهة 

محافظة القاهرة 130 شارع النزهة

48 - حاتم سيد مصطفى محمد وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    17459 ورقم قيد  434929    مركز عام  عن تجارة المنتجات الجلدية  بجهة محافظة القاهرة 525 

شارع بور سعيد

49 - عمرو سعد وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

17565 ورقم قيد  434931    مركز عام  عن بيع الموبيليات والثاث المنزلى  بجهة محافظة القاهرة محل 

تجارى بالدور الرضى بالعقار رقم 90 شارع مكرم عبيد المنطقة السادسة
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50 - احمد عمرو سيد وشريكه مصطفى السيد حسن شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    17744 ورقم قيد  434936    مركز عام  عن توريد وتركيب مستلزمات 

السيارات وحماية طلء السيارات  بجهة محافظة القاهرة 49 شارع فريد سميكه ميدان الحجاز

51 - مدرسة مناره الخطيب الخاصة )على الخطيب وشركاه( شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    17780 ورقم قيد  434937    مركز عام  عن مدرسه )فيماعدا توريد العماله 

والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 97 لسنه 2022  بجهة 

محافظة القاهرة 62 شارع الخليل ابراهيم

52 - مصطفى احمد مصطفى وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    17792 ورقم قيد  434939    مركز عام  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 30ش عثمان بن عفان محل

53 - سيد مصطفى حسن وشريكه محمد وحيد عبدالحميد شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    17796 ورقم قيد  434940    مركز عام  عن ادارة كافيتريات - بوفيهات  

بجهة محافظة القاهرة 12 ش عبدا باشا متفرع من ش ترعه الجبل

54 - شيماء احمد احمد عطيه وشريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    17805 ورقم قيد  434941    مركز عام  عن التوكيلت التجاريه والتوزيع كل ما هو مسموح به 

قانونيه والوكاله بالعموله فيما عدا التسويق اللكترونى  بجهة محافظة القاهرة 35 ش حسين شاهين

55 - رضا السيد سليم عبدا محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    17864 ورقم قيد  434943    مركز عام  عن تدريب وتأهيل ضيافة جوية-التوريدات العمومية 

- اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات-التسويق اللكترونى -تقديم الدراسات التسويقية - اقامة وتشغيل مركز لعداد 

د وتدريب وتنمية الموارد البشرية- اعادة الهيكلة الدارية والفنية للشركات -ادارة المشروعات- اقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة - التصدير ) موافقة امنية رقم 55 لسنة 2022 ( ) فيماعدا توريد 

العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة (  بجهة محافظة القاهرة 

مكتب بالشقة رقم 11 بالعقار رقم 73 ش مصطفى النحاس

56 - احمد سعيد عبده وشريكه كريم مجدى عبدالرحمن شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    17873 ورقم قيد  434945    مركز عام  عن انظمة تكنولوجية ) فيماعدا 

المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 206 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 22 شارع 

مصطفى ترك

57 - وائل حسن وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

17950 ورقم قيد  434947    مركز عام  عن توريدات عموميه  بجهة محافظة القاهرة رقم 8 ش نبيل خليل 

م سادسه

58 - ابراهيم السيد عبدالقادر وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

17958 ورقم قيد  434949    مركز عام  عن توريدات عمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة 131 شارع متحف المطرية

59 - شركة بيلدرز للحلول المتكاملة - هند حسن كامل وشركاها شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   29-08-2022 برقم ايداع    17995 ورقم قيد  434950    مركز عام  عن مقاولت عمومية 

وتوريدات عمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (  بجهة 

محافظة القاهرة مكتب رقم 83 الدور التاسع عمارة 28 ش ذاكر حسين من شارع الطيران

60 - محمد عبدالسلم عبدالباسط وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    18013 ورقم قيد  434951    مركز عام  عن ادارة جراجات  بجهة محافظة القاهرة 26 ش 

المطرية العمومي ابراج التعمير والسكان عمارة رقم 10 محل رقم 9

61 - اشرف ريثى فهمى وشركاة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

18070 ورقم قيد  434953    مركز عام  عن توريدات العدد واللت ولوازم الورش والمصانع  بجهة 

محافظة القاهرة 99 أ شارع الجمهورية محل رقم 36 الدور الرضى
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62 - مصطفى سامى وشركاة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

18160 ورقم قيد  434958    مركز عام  عن المقاولت العمومية والتوريدات العمومية ) فيما عدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة (  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع يوسف عباس شقة رقم 502

63 - ممدوح منير يواقيم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

18161 ورقم قيد  434959    مركز عام  عن مقاولت عامة  بجهة محافظة القاهرة مكتب ادارى بالدور 

الرضى بالعقار رقم 12 شارع قورشى بلوك 35 قطعه 3 المنطقة السادسة قسم اول مدينة نصر

64 - محمد كمال سيد وشريكيه شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

18200 ورقم قيد  434960    مركز عام  عن التوريدات العمومية ) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماتة ودون توريد العماله ( المقاولت العامة  بجهة محافظة القاهرة 18 ش رجب - الزيتون 

الغربية

65 - شركة احمد وايمن يوسف ابراهيم وشركاؤهما شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    18201 ورقم قيد  434961    مركز عام  عن توريدات عامه ) فيما عدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( وتوكيلت تجارية ومقاولت عامة 

والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفترة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 (  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع 

حسن المأمون مشروع 33 عمارة

66 - امير مصطفى السيد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    18213 ورقم قيد  434962    مركز عام  عن مقاولت عمومية  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 

)5( بالشقة رقم )7( 24 شارع الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى

67 - هانى محمد يسرى الناجىوشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    18237 ورقم قيد  434964    مركز عام  عن توزيع الملبس والتوريدات العمومية ) فيما عدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 6 

بالعقار رقم 5 شارع الصاوى الخليج المصرى م الهنا

68 - ايمن فوزى اسماعيل شاهين وشركاة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    18243 ورقم قيد  434965    مركز عام  عن مدرسة خاصة ) فيما عدا المن والحراسة 

والنترنت بعد الحصول التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع بئر مريم

69 - شركة توفيق احمد توفيق وشريكه لدارة الصيدليات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    18244 ورقم قيد  434966    مركز عام  عن ادارة وتطوير الصيدليات  بجهة 

محافظة القاهرة 47 أ شارع احمد تيسير سنتر رامو محل رقم 4 د

70 - ايمن حسين احمد عبد ا وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    18247 ورقم قيد  434967    مركز عام  عن انشاء وامتلك واستئجار وتاجير مركز طبيه 

ومستشفيات  بجهة محافظة القاهرة 3 أ اسماعيل مظهر منشية البكرى
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فروع الشركات

1 - عمر سيف الدين وشريكته   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    15722 ورقم قيد   434835   

فرعى  عن القيام باعمال الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6   والتوكيلت 

التجارية  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع لوزاكا متفرع من شارع احمد فخري

2 - عمر سيف الدين وشريكته   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    15722 ورقم قيد   434835   

فرعى  عن القيام باعمال الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6   والتوكيلت 

التجارية  بجهة محافظة الجيزة الحى الثامن مشروع لستى عمارة الهرام الوحدة رقم 8 الدور الثانى

3 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    15785 ورقم قيد   

162232   فرعى  عن غرض الشركة /  تصنيع وبيع الحلوى من عجين والحلويات الجافة وصناعة اليس كريم 

وتجارة الحاصلت الزراعية والمعلبات     والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والستثمار العقارى وجميع 

المشروبات عدا المشروبات  الكحلية عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش والفلش ميمورى 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريه او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع 

HUB تحت اسم )c1.3 , c1.2 , c1.1 , c3 , c2 , c1( الكائن بالعنوان / المركز التجارى المحل رقم

50mall  شارع الخمسين - زهراء المعادى - بجوار بنزينة وطنية 2

4 - شركه المحاريث والهندسه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    15921 ورقم قيد   8419   فرعى  

عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع الكائن بالعنوان / 15 شارع علي الكسار

5 - خالد بهى الدين و شركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    15887 ورقم قيد   402642   فرعى  

عن بيع وشراء قطع غيار وحدات التكييف والتبريد ومستلزماتها بجميع انواعها والمقاولت والتصدير  بجهة 

محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / المحل الكائن 1 شارع الجاحظ من شارع عبدا العربي

6 - شركة العصر الجليدى للتبريد و التكييف و قطع الغيار   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    15887 

ورقم قيد   402642   فرعى  عن بيع وشراء قطع غيار وحدات التكييف والتبريد ومستلزماتها بجميع انواعها 

والمقاولت والتصدير  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / المحل الكائن 1 شارع الجاحظ من شارع 

عبدا العربي

7 - ابناء شلبي لتجاره الدوات الصحيه والمقاولت المتكامله   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    16190 

ورقم قيد   229471   فرعى  عن اضافه سيارة لنقل الموتى لصالح عمال الشركه ول تستخدم اللهذا الغرض  

بجهة محافظة القاهرة 13 ش عباس العقاد - المنطقه الولى

8 - حسين العنتبلى وشركاه ) شركة السلم التجارية (   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    16309 ورقم 

قيد   422082   فرعى  عن تاجير وحدات عقارية  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع للشركة بالعنوان / الحي 

الثاني - المنطقة الثانية - القطعة رقم s-2-7 التجمع الخامس

9 - الشركة السلمية للستيراد والتصدير   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    16352 ورقم قيد   

434871   فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير وتموين ومقاولت واشغال بحرية واعمال نظافة فيما عدا توريد 

العمالة وخدمات بحرية واعمال الغوص والتوريدات البحرية فيما عدا توريد العمالة واستصلح وشراء الراضى 

الصحراوية ونقل التربة والقمامة والمخلفات واعمال النقل واعمال نقل المخلفات الصلبة والسائلة ومخلفات 

الصرف الصحى بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة 

محافظة القاهرة مدينة نصر - عقار رقم 4 شارع النزهة - الدور الرضى - شقة رقم 1

10 - عماد قمرية وشركاه   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    16352 ورقم قيد   434871   فرعى  

عن مكتب استيراد وتصدير وتموين ومقاولت واشغال بحرية واعمال نظافة فيما عدا توريد العمالة وخدمات 

بحرية واعمال الغوص والتوريدات البحرية فيما عدا توريد العمالة واستصلح وشراء الراضى الصحراوية ونقل 

التربة والقمامة والمخلفات واعمال النقل واعمال نقل المخلفات الصلبة والسائلة ومخلفات الصرف الصحى بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر 

- عقار رقم 4 شارع النزهة - الدور الرضى - شقة رقم 1
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11 - عماد قمرية وشركاه   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    16352 ورقم قيد   434871   فرعى  

عن مكتب استيراد وتصدير وتموين ومقاولت واشغال بحرية واعمال نظافة فيما عدا توريد العمالة وخدمات 

بحرية واعمال الغوص والتوريدات البحرية فيما عدا توريد العمالة واستصلح وشراء الراضى الصحراوية ونقل 

التربة والقمامة والمخلفات واعمال النقل واعمال نقل المخلفات الصلبة والسائلة ومخلفات الصرف الصحى بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة دمياط راس البر - 

تقسيم العاصي - المجاوره الخامسه عماره 1 ملك / عماد حسين قمريه

12 - الشركة السلمية للستيراد والتصدير   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    16352 ورقم قيد   

434871   فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير وتموين ومقاولت واشغال بحرية واعمال نظافة فيما عدا توريد 

العمالة وخدمات بحرية واعمال الغوص والتوريدات البحرية فيما عدا توريد العمالة واستصلح وشراء الراضى 

الصحراوية ونقل التربة والقمامة والمخلفات واعمال النقل واعمال نقل المخلفات الصلبة والسائلة ومخلفات 

الصرف الصحى بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة 

محافظة دمياط راس البر - تقسيم العاصي - المجاوره الخامسه عماره 1 ملك / عماد حسين قمريه

13 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16684 ورقم قيد   416236   

فرعى  عن تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه  بجهة محافظة القاهرة محطة وقود شل 

اوت ) ميدور ( - التسعين الشمالى- التجمع الخامس

14 - بازوكا اند شوكليت bazooka and chocolate   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16684 

ورقم قيد   416236   فرعى  عن تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه  بجهة محافظة 

القاهرة محطة وقود شل اوت ) ميدور ( - التسعين الشمالى- التجمع الخامس

15 - شركة ابراهيم سلمه ابراهيم الحنفى وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16627 ورقم قيد   

428036   فرعى  عن  اعمال المقاولت العمومية   التصدير والتوريدات العمومية   والستيراد فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا للتعليمات واللوائح الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات  بجهة محافظة القاهرة 11 شارع عبدالحميد عوض متفرع من مكرم عبيد

16 - النتقاء للمقاولت العموميه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16627 ورقم قيد   428036   

فرعى  عن  اعمال المقاولت العمومية   التصدير والتوريدات العمومية   والستيراد فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا للتعليمات واللوائح الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  

بجهة محافظة القاهرة 11 شارع عبدالحميد عوض متفرع من مكرم عبيد

17 - النتقاء للمقاولت العموميه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16627 ورقم قيد   428036   

فرعى  عن  اعمال المقاولت العمومية   التصدير والتوريدات العمومية   والستيراد فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا للتعليمات واللوائح الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  

بجهة محافظة المنوفية شعشاع مركز اشمون بملك سلمه ابراهيم الحنفى

18 - شركة ابراهيم سلمه ابراهيم الحنفى وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16627 ورقم قيد   

428036   فرعى  عن  اعمال المقاولت العمومية   التصدير والتوريدات العمومية   والستيراد فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا للتعليمات واللوائح الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات  بجهة محافظة المنوفية شعشاع مركز اشمون بملك سلمه ابراهيم الحنفى

19 - )كينج توت للنتاج العلمي( عصام  شعبان وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16588 

ورقم قيد   434884   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /انتاج مسلسلت والبرامج والفلم والمسرحيات 

التليفزيونية والسينمائية والذاعية واشرطة الكاسيت صوت وصورة والدعاية والعلن والوكالت التجارية في 

حدود غرض الشركة والتوزيع والتسويق للمسلسلت والبرامج والفلم والمسرحيات التلفزيونية والسينمكائية 

والذاعية والفيديو كاست والسي دي والدي في دي ومكا يستجد والتدريب العلمي والفني والستشارات الفنية  

والعرض التلفزيوني والسينمائي والمسرحي بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع بالعنوان/العقار رقم 10 عمارات العبور شارع صلح سالم مصر الجديدة شقة 3 بالدور الخامس
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20 - )كينج توت للنتاج العلمي( عصام  شعبان وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    16588 

ورقم قيد   434884   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /انتاج مسلسلت والبرامج والفلم والمسرحيات 

التليفزيونية والسينمائية والذاعية واشرطة الكاسيت صوت وصورة والدعاية والعلن والوكالت التجارية في 

حدود غرض الشركة والتوزيع والتسويق للمسلسلت والبرامج والفلم والمسرحيات التلفزيونية والسينمكائية 

والذاعية والفيديو كاست والسي دي والدي في دي ومكا يستجد والتدريب العلمي والفني والستشارات الفنية  

والعرض التلفزيوني والسينمائي والمسرحي بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة الجيزة اصبح/

العقار رقم 28 شارع محي الدين ابو العل  الدور الثاني الدقي

21 - البنك الهلي المصري   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    16718 ورقم قيد   1   فرعى  عن 

يستبدل بنص الماده 3 بند )ز( من النظام الساسى للبنك الهلى المصرى الى مباشره اعمال المشتقات الماليه 

بغرض تأمين البنك وعملئه مثل مخاطر تقلبات اسعار الصرف واسعار الفائده وكافه انواع السلع وذلك وفقا 

للقواعد والشروط والجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى  بجهة محافظة القاهرة فرع / داون تاون 

بالعنوان / القطعة 30 بالقطاع الول - المنطقة المركزية التجمع الخامس - شارع التسعين

22 - طارق ابراهيم محمد و شريكتة   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    16759 ورقم قيد   399958   

فرعى  عن اصبح النشاط / التصدير والتوكيلت التجاريه وادارة وتشغيل الكافتريات والمطاعم  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة 5بحديقة الطفل بشارع ابو داود الظاهري من شارع احمد فخري

23 - رمضان حسن وشركاة   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    16771 ورقم قيد   400564   فرعى  

عن تعديل النشاط الى / الستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6   19  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 69 

ش الصفا الدور الرضى 168 ش الخليج المصرى

24 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    16833 ورقم قيد   

434896   فرعى  عن تصنيع وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة 

انواعها ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت 

الحراريه بكافة انواعها ومستلزماتها واجهزة التكييف والتبريد بكافة انواعها ومستلزماتها والطلمبات ومضخات 

المياه بكافة انواعها ومستلزماتها وفلتر تنقية الهواء والمياه بكافة انواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على 

 th 14 تحقيق غرضها . والتوريدات العمومية والمقاولت والستيراد والتصدير  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم

الدور الثالث مول ميراج اول طريق السويس مع محور مصطفى محمود التجمع الول

25 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    16833 ورقم قيد   

434896   فرعى  عن تصنيع وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة 

انواعها ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت 

الحراريه بكافة انواعها ومستلزماتها واجهزة التكييف والتبريد بكافة انواعها ومستلزماتها والطلمبات ومضخات 

المياه بكافة انواعها ومستلزماتها وفلتر تنقية الهواء والمياه بكافة انواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها . والتوريدات العمومية والمقاولت والستيراد والتصدير  بجهة محافظة القليوبية شارع العبور - 

قريه عرب الغديرى

26 - ورثه نبيل عبده فرج عنهم امير نبيل عبده فرج وشركاه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

16984 ورقم قيد   188947   فرعى  عن الستبراد والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة 

اضافة فرع بالعنوان / 22 ش عبدالخالق ثروت

27 - بى ام سى للمقاولت العموميه والستيراد والتصدير   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    17092 

ورقم قيد   428518   فرعى  عن اضافة النشطة التيه/ بيع وصيانه جميع اجهزة التكييف  توكيلت تجارية  

التوريدات العموميه) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( .  بجهة 

محافظة القاهرة شقة رقم 1 عمارة رقم 61 شارع التحرير شيراتون

28 - شركة محمد عمادالدين سعدالدين وشركاه   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    17092 ورقم قيد   

428518   فرعى  عن اضافة النشطة التيه/ بيع وصيانه جميع اجهزة التكييف  توكيلت تجارية  التوريدات 

العموميه) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( .  بجهة محافظة 

القاهرة شقة رقم 1 عمارة رقم 61 شارع التحرير شيراتون
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29 - بى ام سى للمقاولت العموميه والستيراد والتصدير   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    17094 

ورقم قيد   428518   فرعى  عن اضافة النشطة التيه/ بيع وصيانه جميع اجهزة التكييف  توكيلت تجارية  

التوريدات العموميه) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( .  بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم 30 عمارات المهمات امتداد رمسيس

30 - شركة محمد عمادالدين سعدالدين وشركاه   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    17094 ورقم قيد   

428518   فرعى  عن اضافة النشطة التيه/ بيع وصيانه جميع اجهزة التكييف  توكيلت تجارية  التوريدات 

العموميه) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( .  بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم 30 عمارات المهمات امتداد رمسيس

31 - امجد عادل و شركاه   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    17183 ورقم قيد   434915   فرعى  

عن شبكات ري ولند سكيب و مقاولت عامه و توريدات زراعيه و توريدات مواد بناء  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان/شقة ادارية غربية بحرية بالدور الول بعد الرضي بالقطعة 38 تقسيم جمعية العاملين بهيئة 

النقل العام الواحة الحي العاشر مدينة نصر

32 - امجد عادل و شركاه   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    17183 ورقم قيد   434915   فرعى  

عن شبكات ري ولند سكيب و مقاولت عامه و توريدات زراعيه و توريدات مواد بناء  بجهة محافظة الجيزة 

أصبح / شقة 9 بالعقار رقم 7 ش يوسف جمال من ش ضياء محطة حسن محمد - الهرم -
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33 - شركه العربى للتجارة والصناعه) العربي( ش.م.م   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    17254 

ورقم قيد   269753   فرعى  عن تم تعديل غرض الشركة ليصبح:  1- تصنيع وتجميع وصيانة أجهزة 

التليفزيـون والير والفيديو والمسجــلت والراديــو والمـرواح والشفاطات والخلطــات والمحركــات 

الكـهربـائية والغسالت والثلجــات وأجهزة التكـــييـف وغيرهــا من الجهزة الكهربــائية واللكترونيــة وكذلك 

قطـع الغيـار اللزمـة والتجـار فيها جملة ونصف جملة وقطاعى.  2- تصنيع وتجميع وصيانة الساعات بكافــة 

أنواعها وكذلك قطـع الغيار اللزمـة لهـا والتجــار فيهـــا جملة ونصف جملة وقطاعى.   3- تصنيع وتجميع 

وصيانة كافة أنواع ماكينـــات التــصوير والبروجيكـتـور وأجهزة الفاكس والطابعــات ومستلزماتهـا والتجـار فيها 

جملة ونصف جملة وقطــاعى.  4- بيع وصيانة مــاكيـنات حقن البلستيـك وكذلك قطـع الغيــار اللزمـة لها 

والتجـار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى.  5- تصنيع وتجميع وصيانة أجهزة التليفونات الســلكية واللسلكية 

وكذلك قطع الغيــار اللزمـة لهــا والتـجار فيها جملة ونصف جملة وقطــاعى.  6- تصنيع وتجميع وصيانة 

مبردات المياة بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها وكذلك قطع الغيــار اللزمـة لهــا والتـجار فيها جملة ونصف 

جملة وقطــاعى.  7- التجـار بالجملة والتجزئة فى جميع اللت الموسيقية وتوابعها وكل مـاله إتصال بنوع هـذا 

النشــــاط التجارى وتحقيقـا  لهذا الغرض يكون لهـا أن تبـاشر تسجـيل السطونات وإذاعتـها وتنـظيم الحفلت 

والمسرحيات الموسيقية والغنائية بجميع أنواعها وأن تشترى وتشتغل كافــة البـراءات والعلمــات التجــارية 

اللزمة لهــا وأن تباشـر جميع العمليات التجاريــة والصناعيـة التـى لها إرتباط بغرضــها.  8- إنشاء سلسة من 

المحلت والمعارض لتسويق وتجارة منتجات الشركة وغيرها جملة ونصف جملة بالضافة إلى بيـع للمستهلك من 

السلع التـى تخدم البيت العصـرى الحديـث مثل الخـردوات والدوات المدرسية ولعب الطفال والملبس الجـاهزة 

والقمشة والدوات الريـاضية والبطــاريـات الجافـة والدوات المنزلية والكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وتجارة 

وتوزيع المنتجات المحلية والخارجية .  9- إستيراد كل مايـلزم لخدمة غرض الشركة والتصدير فى حدود القوانين 

المسموح بـها.  10- الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريـة فى مصر أو  فى الخارج.  11- منح التوكيلت 

للغير فى جمهوريــة مصر العربـية أو خارجهـا فى حدود غرض الشـركة وفى حدود القوانين المسموح بها.  12- 

الشتراك فى المعـارض المحلية والدولية.  13- التجار فى وسائل النقل والموصلت البرية والبحرية بأنواعها 

المختلفة وقطع الغيار الخاصة بها .  14- التجار فى مواد ومعدات البناء والتشييد وخاصة السمنت وحديد 

التسليح والحديد التجـارى والدوات الصحية - الخشاب - المواسيرالزهر - الزجـاج - البويات - الكيماويات - 

الورق -  وقطع الغيار اللزمة لذلك.  15- التجار فى جميع الدوات المنزلية بجميع أشكالها المحلية منهـا 

والمستوردة.  16- إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات وما يلحق بها من معامل التحاليل الطبية ومراكز الشعة 

التشخيصية والعلجية ومراكز الغسيل الكلوى ومراكز العلج الطبيعى والتأهيل والجهزة التعويضية وإقامة 

وحدات العناية بالرضع والمبتثرين وكافة التخصصات الطبية على أن يخصص نسبة 10% من السرة التى يتم 

شغلها بالمستشفى بالمجان وبشرط الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط.  17- تصنيع وتجميع 

وصيانة الجهزة الطبية بكافــة أنواعها وكذلك قطـع الغيار اللزمـة لهـا والتجــار فيهـــا جملة ونصف جملة 

وقطاعى.  18- تصنيع المكونات والجزاء البلستيكية الخاصة بكافة الجهزة المنزلية والكهربائية.  19- تشغيل 

وتجميع وتشكيل المعادن الخاصة بكافة الجهزة المنزلية والكهربائية.  20- تقديم كافه الخدمات اللوجيستيه من 

شحن وتفريغ السفن والعنابر من البضائع المختلفة علي الرصيف وكذلك الساحات والمخازن والشحن الجوي ونقل 

البضائع وتداول الحاويات والنقل الدولي )إقامه محطات الخدمة وورش الصيانة( إقامة المخازن والجراجات 

المختلفة.  21- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع وإجراء الختبارات المعملية حسب 

المواصفات المصرية والعالمية على جميع منتجات الجهزة المنزلية والكهربائية واللكترونية للشركات الشقيقة 

وللغير .  22- إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها وتطويرها والترويج لها وذلك للشركات 

الشقيقة وللغير.  23- إنشاء وإدارة وتسويق المجمعات التجارية )المولت( وتسويق المحلت بها.  24- إقامة 

وتشغيل مركز إتصالت )كول سنتر( وتقديم الخدمة للشركة وللشركات الشقيقة وخدمة رجال العمال.  25- 

صيانة )الجهزة الكهربائية والمنزلية - الماسح الضوئى للباركود - السماعات - الهواتف المحمولة - الراوتر 

اللسلكى - الحاسب اللى - اليو اس بى - البروجيكتور - ماكينات التصوير - أجهزة الفاكسميلى(.  26- الستثمار 

العقارى وإقامة مشروعات السكان بجميع مستوياتها وتمليكها أو تأجيرها لحساب الشركة وللغير.  27- إقامة 

وتشغيل وادارة القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية 

ورياضية وتجارية وثقافية.  28- المقاولت العامة والمتكاملة واعمال التركيبات الكهربية والميكانيكية 

والكهروميكانيكية.  29- إدارة المشروعات   30- التوريدات العمومية وتجارة مواد البناء اللزمة لعمال 
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المقاولت وكل ما يلزم لعمال التشطيب والعمال التكميلية والتخصصية بجميع أنواعها.  ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد للشركة الكائن / 

المحل رقم )1( بالدور الرضي بالعقار رقم 5/2 نموذج 30 بالشطر الثالث / اللسلكي المعادى الجديدة

34 - مصطفى يوسف سيد يوسف وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    17517 ورقم قيد   

434791   فرعى  عن تجارة ادوات ومستلزمات صحية  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن / 8 

أ شارع طومان باى

35 - الشركة العالمية لتجارة ادوات ومستلزمات صحية   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    17517 

ورقم قيد   434791   فرعى  عن تجارة ادوات ومستلزمات صحية  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 

الكائن / 8 أ شارع طومان باى

48 - شركه الحسين للمقاولت والتجاره   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    18023 ورقم قيد   

434952   فرعى  عن مقاولت عامه وانشاء ورصف الطرق وتجارة وتوريد مواد البناء والمحاجر والتوريدات 

العامه وادارة المحاجر  بجهة محافظة الجيزة 2ش اللفى

49 - طه حسين سليمان وشركاه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    18023 ورقم قيد   434952   

فرعى  عن مقاولت عامه وانشاء ورصف الطرق وتجارة وتوريد مواد البناء والمحاجر والتوريدات العامه وادارة 

المحاجر  بجهة محافظة الجيزة 2ش اللفى

36 - جى اى جى للتأمين )مصر(ش0م0م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    17661 ورقم قيد   

280614   فرعى  عن هومزاوله عمليات التامين فى الفروع التاليه )1( التامين ضد اخطار الحريق والتامينات 

التى تلحق به عاده 2  التامين ضد اخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتامينات المسئوليات المتعلقه 

بها 3  التامين على اجسام السفن والتها ومهماتها وتامينات المسئوليات المتعلقة بها 4 التامين على اجسام 

الطائرات والتها ومهماتها وتامينات المسئوليات بها 5 التامين ضد اخطار الحوادث والمسئوليات 6 تامين 

السيارات وتامينات المسئوليات المتعلقة بها7 التامينات الخرى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / مول 

103 - القطاع الول - مركز المدينة الدور الثالث فوق الرضي - التجمع الخامس

37 - ابلكس للستيراد والتصدير   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    17685 ورقم قيد   434933   

فرعى  عن معرض وبيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القاهرة 59 شارع رمسيس - قسم الزبكيه

38 - متولى عبدا السيد السيد وشريكه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    17685 ورقم قيد   

434933   فرعى  عن معرض وبيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القاهرة 59 شارع رمسيس - قسم 

الزبكيه

39 - متولى عبدا السيد السيد وشريكه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    17685 ورقم قيد   

434933   فرعى  عن معرض وبيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة السكندرية 45 شارع الذهبى مع صلح 

الدين - قسم

40 - ابلكس للستيراد والتصدير   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    17685 ورقم قيد   434933   

فرعى  عن معرض وبيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة السكندرية 45 شارع الذهبى مع صلح الدين - قسم

41 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    17901 ورقم قيد   

133490   فرعى  عن تعديل النشاط لتصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتيسير وصيانة وتنقية وتجهيز 

ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها   المخبوزات والمكرونة والعجائن المواد الغذائية بصفة عامة والعلف 

ومكوناتها مستلزمات التعبئة والتغليف المعدات الراسمالية وقطع الغيار اللزمة او المتصلة بهذة الغراض 

ومستلزمات التشغيل والنتاج وملحقات التشغيل والنتاج واى انشطة مكملة او ملحقة تكمل استغلل الطاقات 

المتاحة وذلك كلة لحسابها او لحساب الغير بمعرفتها او بمعرفة الغير فى ج م ع او خارجها  بجهة محافظة القاهرة 

4 عطفة مقلد من شارع السبتية
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42 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    17899 ورقم قيد   

133490   فرعى  عن تعديل النشاط لتصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتيسير وصيانة وتنقية وتجهيز 

ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها   المخبوزات والمكرونة والعجائن المواد الغذائية بصفة عامة والعلف 

ومكوناتها مستلزمات التعبئة والتغليف المعدات الراسمالية وقطع الغيار اللزمة او المتصلة بهذة الغراض 

ومستلزمات التشغيل والنتاج وملحقات التشغيل والنتاج واى انشطة مكملة او ملحقة تكمل استغلل الطاقات 

المتاحة وذلك كلة لحسابها او لحساب الغير بمعرفتها او بمعرفة الغير فى ج م ع او خارجها  بجهة محافظة القاهرة 

35 ش السبتية - مدينة السلم

43 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    17893 ورقم قيد   

133490   فرعى  عن تعديل النشاط لتصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتيسير وصيانة وتنقية وتجهيز 

ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها   المخبوزات والمكرونة والعجائن المواد الغذائية بصفة عامة والعلف 

ومكوناتها مستلزمات التعبئة والتغليف المعدات الراسمالية وقطع الغيار اللزمة او المتصلة بهذة الغراض 

ومستلزمات التشغيل والنتاج وملحقات التشغيل والنتاج واى انشطة مكملة او ملحقة تكمل استغلل الطاقات 

المتاحة وذلك كلة لحسابها او لحساب الغير بمعرفتها او بمعرفة الغير فى ج م ع او خارجها  بجهة محافظة القاهرة 

55 ش كتخذا

44 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    17897 ورقم قيد   

133490   فرعى  عن تعديل النشاط لتصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتيسير وصيانة وتنقية وتجهيز 

ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها   المخبوزات والمكرونة والعجائن المواد الغذائية بصفة عامة والعلف 

ومكوناتها مستلزمات التعبئة والتغليف المعدات الراسمالية وقطع الغيار اللزمة او المتصلة بهذة الغراض 

ومستلزمات التشغيل والنتاج وملحقات التشغيل والنتاج واى انشطة مكملة او ملحقة تكمل استغلل الطاقات 

المتاحة وذلك كلة لحسابها او لحساب الغير بمعرفتها او بمعرفة الغير فى ج م ع او خارجها  بجهة محافظة القاهرة 

4 عطفة النصارى - فم الخليج

45 - اجيبشيان ميكرو سوليوشنز ) Egyptian Micro Solution ) E.M.S   قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    17913 ورقم قيد   277772   فرعى  عن مركز صيانة مستلزمات كمبيوتر  بجهة محافظة 

القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 8 ش ابو ذر الغفارى - الدور الرضى

46 - طه حسين سليمان وشركاه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    18023 ورقم قيد   434952   

فرعى  عن مقاولت عامه وانشاء ورصف الطرق وتجارة وتوريد مواد البناء والمحاجر والتوريدات العامه وادارة 

المحاجر  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع للشركه بالعنوان شقه رقم 2 بالدور الرضى عقار 10 / 14 شارع 

الصحابه الكرام  _حى السفارات

47 - شركه الحسين للمقاولت والتجاره   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    18023 ورقم قيد   

434952   فرعى  عن مقاولت عامه وانشاء ورصف الطرق وتجارة وتوريد مواد البناء والمحاجر والتوريدات 

العامه وادارة المحاجر  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع للشركه بالعنوان شقه رقم 2 بالدور الرضى عقار 10 

/ 14 شارع الصحابه الكرام  _حى السفارات

50 - ايمن فريد سعيد حماد وشركاه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18083 ورقم قيد   380548   

فرعى  عن تجارة الجهزة اللكترونية وصيانتها والستشارات الهندسية والتدريب فى المجالت الهندسية 

والستيراد والتصدير ) فيما عدا  الفقرة 36 من المجموعه 19والمجموعه 6 ( والتوريدات)  فيماعدا مجالت 

الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( والتوكيلت اتجارية ونشاط المقاولت وتصنيع 

الجهزة اللكترونيه والكهربائيه ونشاط تصميم وتركيب وصيانه انظمه الطاقه الشمسيه ونشاط صيانه الجهزة 

الكهربائيه واللكترونيه  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / قطعة 128 المنطقة الصناعية - الصناعات 

الصغيرة البدروم و الدور الول و الدور الثاني بالتجمع الثالث

51 - السيد على وشريكه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18167 ورقم قيد   394500   فرعى  

عن الستيراد  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع بستان الكافورى الفجالة الطابق الول

52 - الهدى جروب   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18167 ورقم قيد   394500   فرعى  عن 

الستيراد  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع بستان الكافورى الفجالة الطابق الول

53 - السيد على وشريكه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18169 ورقم قيد   394500   فرعى  

عن الستيراد  بجهة محافظة القاهرة 12شارع بستان الكافورى الفجالة  الطابق الثانى
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54 - الهدى جروب   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18169 ورقم قيد   394500   فرعى  عن 

الستيراد  بجهة محافظة القاهرة 12شارع بستان الكافورى الفجالة  الطابق الثانى

55 - بيتر نبيل راشد عطا ا وشريكه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18175 ورقم قيد   408151   

فرعى  عن دعاية واعلن وتسويق اليكترونى فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 

286 بلمنطقة الولى الحى الثانى التجمع الخامس

56 - بى ام   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18175 ورقم قيد   408151   فرعى  عن دعاية 

واعلن وتسويق اليكترونى فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 286 بلمنطقة الولى 

الحى الثانى التجمع الخامس

57 - شركة سامح عبدالحميد حسن على وشريكته   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18090 ورقم قيد   

d2 434955   فرعى  عن مطعم وحلويات  بجهة محافظة القاهرة محل داخل وادى دجاه شيراتون منطقة

58 - مطعم وحلويات موفينبيك   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18090 ورقم قيد   434955   

d2 فرعى  عن مطعم وحلويات  بجهة محافظة القاهرة محل داخل وادى دجاه شيراتون منطقة

59 - مطعم وحلويات موفينبيك   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18090 ورقم قيد   434955   

فرعى  عن مطعم وحلويات  بجهة محافظة الشرقية 1 ش  النجومى  قسم  الشاره  ملك  عبدالحميد   حسن  على

60 - شركة سامح عبدالحميد حسن على وشريكته   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    18090 ورقم قيد   

434955   فرعى  عن مطعم وحلويات  بجهة محافظة الشرقية 1 ش  النجومى  قسم  الشاره  ملك  عبدالحميد   

حسن  على
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 محو - شطب

1 - مؤسسة رشيدى للمقاولت والتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   381854 قيد فى 10-10-2006 برقم ايداع  

21875 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

2 - هشام عادل عزيز شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   385724 قيد فى 14-11-2007 برقم ايداع  17400 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

3 - سامح جمال عبدالناصر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   388804 قيد فى 05-07-2009 برقم ايداع  

11108 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

4 - خالد محمد رجب مرزوق على  تاجر فرد سبق قيده برقم   392260 قيد فى 20-01-2011 برقم ايداع  

1273 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

5 - محمد نبيل زكريا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   408697 قيد فى 04-07-2016 برقم ايداع  13695 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

6 - محمد عبدالسلم فتحى عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   423195 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع  

15079 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

7 - عاطف ابراهيم حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   243045 قيد فى 18-10-1986 برقم ايداع  13668 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

8 - مهندس  محمد سليمان محمد السرتي  تاجر فرد سبق قيده برقم   252487 قيد فى 02-07-1988 برقم 

ايداع  9014 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

9 - محمود مصطفي محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   267846 قيد فى 17-07-1991 برقم ايداع  

9029 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

10 - عبد الحميد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   354944 قيد فى 16-08-2003 برقم ايداع  13738 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

11 - علء الدين علي جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   368749 قيد فى 04-06-2005 برقم ايداع  10505 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

12 - احمد حسن سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   392398 قيد فى 18-04-2011 برقم ايداع  2837 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

13 - السيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   401692 قيد فى 28-04-2015 برقم ايداع  6033 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

14 - مى احمد عبدالمنعم بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   412062 قيد فى 05-01-2017 برقم ايداع  437 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

15 - عمريه للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   426519 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع  3036 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

16 - سعيد محمد محمد سعيد العبساوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   431825 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  

4914 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

17 - اليكلنى للعدد الهندسيه والستيرد  تاجر فرد سبق قيده برقم   301931 قيد فى 01-02-1997 برقم ايداع  

2096 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

18 - جمال دسوقي امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   331131 قيد فى 07-05-2000 برقم ايداع  8214 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

19 - رافع عبد الحليم محمود شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   363904 قيد فى 01-11-2004 برقم 

ايداع  19091 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

20 - الفريد ريمون الفريد فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   411107 قيد فى 16-11-2016 برقم ايداع  

22380 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

21 - جرجس عبد المسيح فايق كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   430457 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  

13153 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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22 - ابانوب ثروت صبرى برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   430576 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  

13872 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

23 - على صلح محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   432872 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

14055 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

24 - محمد احمد فؤاد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   348684 قيد فى 17-09-2002 برقم ايداع  

16243 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

25 - ايمن علم مناع عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   426770 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  4295 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

26 - تيسير محمد رزق رزق مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   225990 قيد فى 25-05-1983 برقم ايداع  

10465 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

27 - افلم مصطفي عامر للنتاج الفني والدعايه والعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   337123 قيد فى 

20-02-2001 برقم ايداع  2823 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

28 - صباح محمد بيومي عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   375709 قيد فى 13-03-2006 برقم ايداع  

4886 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

29 - اسحاق شفيق فهمى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   379539 قيد فى 16-07-2006 برقم ايداع  

15186 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

30 - امنيه رافت محمد حامد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   423486 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع  

16068 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

31 - عبد الرحمن السيد محمد على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   284166 قيد فى 17-08-1994 برقم 

ايداع  11590 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

32 - سامي عبده عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   289159 قيد فى 24-05-1995 برقم ايداع  7346 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

33 - نيرفين مصطفي امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   330648 قيد فى 16-04-2000 برقم ايداع  6831 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

34 - عليه محمد مصطفي الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   361921 قيد فى 31-07-2004 برقم ايداع  

13247 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

35 - سراج الدين عبدالفتاح محمود ابورية  تاجر فرد سبق قيده برقم   414398 قيد فى 09-05-2017 برقم 

ايداع  8944 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

36 - هبه احمد لطفى محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   387142 قيد فى 17-07-2008 برقم ايداع  

10721 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

37 - يوسف محمد عبد الجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   389021 قيد فى 30-08-2009 برقم ايداع  

13710 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

38 - يمنى محمد حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   424150 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  

1000040 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

39 - يمنى محمد حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   424150 قيد فى 20-10-2010 برقم ايداع  

1506324 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

40 - يمنى محمد حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   424150 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع  18428 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

41 - خالد هشام قاسم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   424927 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع  21082 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

42 - عمرو فاروق محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   426749 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  

4970 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

43 - جمال كمال عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201432 قيد فى 04-02-1980 برقم ايداع  1976 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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44 - عطيه محمد محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   222512 قيد فى 23-12-1982 برقم ايداع  

19883 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

45 - م  مايكل وصفي ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   235753 قيد فى 24-04-1985 برقم ايداع  5667 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

46 - بكر ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   261515 قيد فى 14-03-1990 برقم ايداع  3774 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

47 - حمزه حافظ الزاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   279636 قيد فى 06-11-1993 برقم ايداع  14660 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

48 - مايكل بشري ميخائيل مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم   355445 قيد فى 08-09-2003 برقم ايداع  

15139 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

49 - محمد سيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   379923 قيد فى 27-07-2006 برقم ايداع  16194 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

50 - السعودى فاشون لتوريد القمشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   422954 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع  

14289 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

51 - عبد اللطيف عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   248975 قيد فى 02-11-1987 برقم ايداع  

15335 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

52 - محمد احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   316167 قيد فى 22-08-1998 برقم ايداع  14674 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

53 - محمد مصطفي ابو العل علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   361086 قيد فى 23-06-2004 برقم ايداع  

10816 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

54 - اشرف مصطفى عبدالحميد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   409800 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع  

17735 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

55 - مروه سامى محمود متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   413976 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع  

7430 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

56 - عادل عيد شحاته جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   415594 قيد فى 20-07-2017 برقم ايداع  

13555 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

57 - كريم فرج ا معوض ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   422765 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع  

13618 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

58 - عماد فخري فرياقص  تاجر فرد سبق قيده برقم   226780 قيد فى 04-07-1983 برقم ايداع  12980 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

59 - افلم كمال يوسف للسينما والفيديو  تاجر فرد سبق قيده برقم   272093 قيد فى 06-05-1992 برقم ايداع  

6133 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

60 - طارق محمد محمد شره  تاجر فرد سبق قيده برقم   338018 قيد فى 09-04-2001 برقم ايداع  5459 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاه

61 - عماد وليم ذكري بواقيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   379305 قيد فى 04-07-2006 برقم ايداع  14365 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاه

62 - محمد حمدان مرزوق عواد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   407404 قيد فى 26-04-2016 برقم 

ايداع  8464 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

63 - محمد حسني عمر محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   146321 قيد فى 12-04-1971 برقم ايداع  

2835 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

64 - العالميه للتجاره والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   320710 قيد فى 28-02-1999 برقم ايداع  

3369 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

65 - احمد صلح سيد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   352063 قيد فى 18-03-2003 برقم ايداع  

4571 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة
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66 - محمود عبدالحكم زكى عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   415426 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع  

12786 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

67 - اشرف ابراهيم محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   417185 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع  

19868 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

68 - حسن عبد الحليم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   157625 قيد فى 12-08-1973 برقم ايداع  8563 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

69 - حسن فخري شرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   255295 قيد فى 10-01-1989 برقم ايداع  514 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

70 - عصام شعبان محمد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   424938 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع  

21121 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

71 - مصطفى عبدالتواب محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   434562 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  

8777 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

72 - صبري عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   102607 قيد فى 24-11-1959 برقم ايداع  4758 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

73 - صبري محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   162061 قيد فى 13-03-1974 برقم ايداع  3069 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

74 - ميخائيل فريد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   255528 قيد فى 26-01-1989 برقم ايداع  1325 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

75 - احمد احمد سليمان لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   268369 قيد فى 21-08-1991 برقم 

ايداع  11029 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

76 - د صفنات سعيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   270065 قيد فى 03-12-1991 برقم ايداع  17179 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

77 - فاروق مهدي عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   281128 قيد فى 24-01-1994 برقم ايداع  1282 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

78 - سعيد حنفى سيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   369088 قيد فى 15-06-2005 برقم ايداع  

11520 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

79 - اشرف عبد العزيز على  تاجر فرد سبق قيده برقم   382598 قيد فى 19-11-2006 برقم ايداع  24456 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

80 - هايدى ابراهيم عطا جويد  تاجر فرد سبق قيده برقم   397716 قيد فى 09-09-2013 برقم ايداع  9920 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

81 - ايمان محمد محفوظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   410222 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع  

1922 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

82 - عماد صلح محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   418508 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع  

24990 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

83 - ابراهيم عادل عبدالغفار قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   425243 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع  

22076 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

84 - حجاج عبداللطيف خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   333321 قيد فى 12-08-2000 برقم ايداع  14710 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

85 - خالد احمد تمام نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   402190 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع  9588 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

86 - طارق محمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم   409634 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع  17180 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

87 - هدير عادل السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   411255 قيد فى 23-11-2016 برقم ايداع  

22925 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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88 - نورا يوسف عبد المنعم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   416717 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع  

19162 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

89 - نانسى ناجى رمزى حبيب بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   423807 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع  

17226 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

90 - مكتب البحبوحى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   259834 قيد فى 27-11-1989 برقم ايداع  

14881 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

91 - بسي فلش للستشارات الكهربائيه والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   269015 قيد فى 

03-10-1991 برقم ايداع  13358 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

92 - محمد مصطفي صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   378051 قيد فى 30-05-2006 برقم ايداع  

11157 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

93 - ايمن نبيل عبد الغني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   381382 قيد فى 17-09-2006 برقم ايداع  

20390 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

94 - محمد عادل محمد فرج حبارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   402812 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع  

12717 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

95 - ساره وليم بخيت عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   426231 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع  2028 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

96 - فتحي عبدالسميع عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   173524 قيد فى 26-11-1975 برقم ايداع  13753 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وفاة التاجر

97 - سعد ابراهيم عبدالحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   301808 قيد فى 26-01-1997 برقم ايداع  81756 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

98 - سعيد جمعه محمد امام حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   344873 قيد فى 20-03-2002 برقم ايداع  

4696 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

99 - سيد محمد عبدالحميد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   378313 قيد فى 06-06-2006 برقم ايداع  

811829 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

100 - نجوى حسن على السيد ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   417465 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع  

20898 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

101 - عاطف عبدالفتاح طاهر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   217784 قيد فى 23-03-1982 برقم ايداع  

5896 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

102 - احمد مصطفي مصطفي الهليلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   299678 قيد فى 12-11-1996 برقم ايداع  

20348 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

103 - مدحت لويس سليم قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم   343920 قيد فى 27-01-2002 برقم ايداع  1549 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

104 - محمد ابراهيم عبد الحليم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   430801 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

2722 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

105 - تركي محمود حسن يحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   258941 قيد فى 04-10-1989 برقم ايداع  

12379 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

106 - معرض ماكينات طارق  تاجر فرد سبق قيده برقم   276749 قيد فى 11-04-1993 برقم ايداع  4766 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

107 - ابراهيم سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   304846 قيد فى 31-05-1997 برقم ايداع  

10425 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

108 - تركى محمود حسن يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم   350072 قيد فى 25-11-2002 برقم ايداع  

20492 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

109 - محمد سمير حسنين عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   352434 قيد فى 06-04-2003 برقم ايداع  5771 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة
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110 - اسامه نبيل محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   372992 قيد فى 26-11-2005 برقم ايداع  22300 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

111 - سعيد محمد زكي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   379369 قيد فى 10-07-2006 برقم ايداع  

14691 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

112 - امير محمود محمد محمود المنوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   391682 قيد فى 01-12-2010 برقم 

ايداع  18073 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

113 - احمد محمد احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   408446 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع  

11968 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

114 - محمود صابر مصطفى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   423779 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع  

17124 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

115 - محمد سامى على نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   425141 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع  

21753 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

116 - عماد محمد عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   326820 قيد فى 27-10-1999 برقم ايداع  

20025 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

117 - طارق محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   341456 قيد فى 15-09-2001 برقم ايداع  

16629 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

118 - عبد الغنى كمال عبد الغنى القبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   391037 قيد فى 02-09-2010 برقم 

ايداع  13638 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

119 - محمود حجاب عبدالحميد حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   432284 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع  

9085 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

120 - فوزي محمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   155907 قيد فى 07-05-1973 برقم ايداع  

4837 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

121 - يوسف ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   233362 قيد فى 24-10-1984 برقم ايداع  13956 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

122 - محمود امام عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   254360 قيد فى 10-11-1988 برقم ايداع  14782 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

123 - غنيم ربيع غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   258392 قيد فى 30-08-1989 برقم ايداع  10716 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

124 - المكتب الهندسي لللكترونيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   327088 قيد فى 07-11-1999 برقم ايداع  

20782 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

125 - نت كافيه الخليجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   379237 قيد فى 03-07-2006 برقم ايداع  14201 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

126 - محمود وحيد محمود الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   382329 قيد فى 08-11-2006 برقم ايداع  

23547 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

127 - محمود وحيد محمود وحيد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   382329 قيد فى 24-02-2008 برقم 

ايداع  2771 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

128 - احمد ممدوح السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   415044 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع  

11244 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

129 - محمد حسين زكى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   423275 قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع  

15386 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

130 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   252918 قيد فى 09-08-1988 برقم ايداع  

10381 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

131 - عبد المسيح نصيف حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   257318 قيد فى 07-06-1989 برقم ايداع  7268 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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132 - اشرف اميل عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   339485 قيد فى 23-06-2001 برقم ايداع  10350 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

133 - خالد احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   340972 قيد فى 19-08-2001 برقم ايداع  14865 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

134 - احمد محمد ابوسيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   344354 قيد فى 19-02-2002 برقم ايداع  3033 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

135 - محمد احسان محمد فاروق  تاجر فرد سبق قيده برقم   378465 قيد فى 12-06-2006 برقم ايداع  

12238 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

136 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   386242 قيد فى 14-12-2008 برقم ايداع  

17394 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

137 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   386242 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع  

2413 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

138 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   386242 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع  

2414 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

139 - محمود أحمد جمعه سيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   429485 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع  

4984 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

140 - خيري محمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   372341 قيد فى 23-10-2005 برقم ايداع  

20404 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

141 - ناصر خليل مصطفي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   381114 قيد فى 03-09-2006 برقم ايداع  

19439 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

142 - احمد نورالدين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   324551 قيد فى 27-07-1999 برقم ايداع  13559 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

143 - عمرو مصطفى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   418854 قيد فى 01-01-2018 برقم ايداع  

79 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة
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رأس المال

1 - وائل سعيد عبدالنبى مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   430827 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع   1 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - احمد دياب عبد العال دياب تاجر فرد سبق قيده برقم   386532 قيد فى 01-04-2008 برقم ايداع   4892 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

3 - العربى للكمبيوتر تاجر فرد سبق قيده برقم   416880 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع   19691 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - سماح يحيى صادق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   424307 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع   

18980 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - حسن زغلول صالح العنانى تاجر فرد سبق قيده برقم   429456 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع   

4777 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

6 - حسام زغلول صالح العنانى تاجر فرد سبق قيده برقم   429457 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع   

4784 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - اميرة ابراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   382492 قيد فى 15-11-2006 برقم ايداع   24110 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - اسحق فنجرى يوسف عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   392369 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع   

4808 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - هاني محمود سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   369495 قيد فى 02-07-2005 برقم ايداع   12653 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

10 - محمد جمال محمد محمد السيوطى تاجر فرد سبق قيده برقم   413705 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع   

6334 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

11 - محمد ماجد عبد العظيم فايد تاجر فرد سبق قيده برقم   414757 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع   

1023 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - انطون عادل ميشيل مترى تاجر فرد سبق قيده برقم   421854 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع   

10135 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

13 - سمير محمد مبارز حمد تاجر فرد سبق قيده برقم   414690 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع   9977 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

14 - احمد عبد الفتاح عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   419588 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع   

5532 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

15 - عمر محمد درويش محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   384585 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع   

11859 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمد احمد شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   403703 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع   

15482 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - علي محمد سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   380062 قيد فى 01-08-2006 برقم ايداع   16555 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - احمد احمد محمد شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم   421601 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع   9337 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - نوفل شمروخ سيد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   431984 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع   68601 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

20 - أمجد رسمى ملطى ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم   432968 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع   14772 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - علء عليوه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   376634 قيد فى 18-04-2006 برقم ايداع   7769 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000
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22 - عصام عبد الستار عبد الغفار طه تاجر فرد سبق قيده برقم   398271 قيد فى 01-01-2014 برقم ايداع   

9 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

23 - باسم محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   402841 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع   12791 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - يوسف نصر يوسف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   421104 قيد فى 16-04-2018 برقم ايداع   

7590 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - علي فايد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   347858 قيد فى 10-08-2002 برقم ايداع   13708 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

26 - خالد ابوالنصر عابدين على تاجر فرد سبق قيده برقم   388502 قيد فى 13-05-2009 برقم ايداع   

8029 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - اسلم سمير حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   425756 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع   344 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - بغدادى فوزى ثابت سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   432559 قيد فى 25-07-2021 برقم ايداع   

11374 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

29 - احمد سيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   432862 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   14004 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

30 - اسامه شوبك ابراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   365719 قيد فى 01-02-2005 برقم ايداع   

1823 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

31 - سامح منصور على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   413925 قيد فى 11-04-2017 برقم ايداع   

7259 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

32 - شعبان ابراهيم عثمان علي تاجر فرد سبق قيده برقم   334302 قيد فى 25-09-2000 برقم ايداع   

17558 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - صيدلية دكتور  رجب خضر تاجر فرد سبق قيده برقم   349985 قيد فى 20-11-2002 برقم ايداع   

20235 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

34 - محمد حنفى محمد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   393586 قيد فى 13-09-2011 برقم ايداع   12639 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - ياسر عبدالجابر احمد شلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم   423463 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع   

16012 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - احمد خلف ا ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم   429732 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع   

6928 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - طايع للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم   434094 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع   1916 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

38 - علء الدين السيد محمد سلمي تاجر فرد سبق قيده برقم   348306 قيد فى 31-08-2002 برقم ايداع   

15085 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

39 - محمد صلح الدين نصر الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   414122 قيد فى 23-04-2017 برقم 

ايداع   7913 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - حمدي عادل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   261364 قيد فى 05-03-1990 برقم ايداع   3276 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - سيد محمد محمود المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   400089 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع   

14343 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

42 - ريم بدر فتحى احمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   424542 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع   19775 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - حسين احمد محمد سيد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم   426980 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع   

5524 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000
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44 - اسماعيل عبدالشافي حمدي تاجر فرد سبق قيده برقم   267292 قيد فى 05-06-1991 برقم ايداع   

7161 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

45 - سعد محمد ابراهيم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   388464 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع   7517 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

46 - شريف حسين طلبه الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم   415370 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع   

12534 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - اسراء محمد على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   404766 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع   18820 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

48 - احمد ابو المكارم احمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   412908 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع   

3609 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

49 - احمد مسعود مؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم   417160 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع   19789 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

50 - خلف ا عبدالحافظ عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   300245 قيد فى 01-12-1996 برقم ايداع   

22007 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

51 - احمد عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   380189 قيد فى 06-08-2006 برقم ايداع   16925 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

52 - محمد عبد الرازق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   398230 قيد فى 25-12-2013 برقم ايداع   

14477 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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العناوين 

1 - حسن ابوخضير العجمي احمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    362211 قيد فى 14-08-2004 برقم 

ايداع    14130 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاءالفرع الكائن  

شارع عمر بن الخطاب - النحال - الزقازيق المميز

2 - ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    375676 قيد فى 13-03-2006 برقم ايداع    

4820 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 21 شارع  

محمود سامى البارودى الدور الرضى

3 - اسامة محمود امير ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    383932 قيد فى 30-01-2007 برقم ايداع    

1561 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان / ابو 

زعبل العكرشة 212 مجمع الخفيف الصناعي - الخانكة بملك محمود عبد القادر محمود برأس مال 10000 

عشرة آلف جنيها بنشاط / تصنيع وتجميع وحدات واجهزة انارة

4 - العربى للكمبيوتر تاجر فرد سبق قيده برقم    416880 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع    19691 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل B15B  الدور 

الثاني مركز البستان التجارى الكائن بوسط العاصمة باب اللوق

5 - احمد عادل السيد عبد ا غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    417801 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    

22164 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / 1ش 

مسجد الصوالحة من 15 مايو شبرا الخيمة القليوبية بملك حسين عبدا عبد الحميد

6 - محمد سليمان محمد السرتى تاجر فرد سبق قيده برقم    338840 قيد فى 21-05-2001 برقم ايداع    

8059 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة 42 

الدور الرابع عمارة 151 بالحى الخامس - التجمع الخامس

7 - ايهاب رشدى فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    369997 قيد فى 20-07-2005 برقم ايداع    14027 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15 ش العمدة والقطعة 10 ش الحريرى

8 - محمد عبد الفتاح علوانى على تاجر فرد سبق قيده برقم    404889 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 87 ب شارع 

عمر المختار محل بالرضى

9 - شادى محمد عبدالحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    424113 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع    

18319 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 7 اسواق المدينة

10 - مصطفى احمد محمد ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم    431979 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع    

6830 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالعقار رقم 4 شارع مكه متفرع من ش المدينه المنوره خلف بتروجيت

11 - حمدى محمود السيد حرب تاجر فرد سبق قيده برقم    183576 قيد فى 30-07-1977 برقم ايداع    

11909 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع  بالعنوان 2 عطفة 

المدابغ من شارع اولد اورينا مصر القديمة

12 - حمدى محمود السيد حرب تاجر فرد سبق قيده برقم    183576 قيد فى 30-07-1977 برقم ايداع    

11909 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء رئيسى اخر بالعنوان 2  

عطفة المدابغ  ونشاطة  ورشة تشغيل جلود

13 - عاطف عبدالوهاب عبدالبديع تاجر فرد سبق قيده برقم    408662 قيد فى 29-06-2016 برقم ايداع    

13598 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الوحدة 

رقم 12 بالدور 1 بالمركز التجارى السوق التجارى الكائن ب 7 ش السخاوى منشية البكرى

14 - نجلء مصيلحى السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    415397 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    

12656 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 48 ش 

المؤرخ محمد رفعت
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15 - وسام السيد السيد احمد باشه تاجر فرد سبق قيده برقم    432999 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع    

14974 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / 12  

ش اسماعيل الريس عزبة شلبى

16 - تامر محمود احمد القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم    427856 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    

10387 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان / ق 37 

منطقة العاشرة - بساتين السماعيلية - انشاص

17 - مدبغة جلود حسين عبد الحافظ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    84252 قيد فى 02-04-1953 برقم 

F / ايداع    2909 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح

7  - المنطقة الصناعية - الروبيكي

18 - اسر محب منصور الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم    333177 قيد فى 05-08-2000 برقم ايداع    

14289 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه رئيسى اخر بعنوان / 

قطاع جى السوق الشرقى محل رقم G 63 - 61 الرحاب بنشاط كافية ومطعم وبسمه تجاريه / شيشه خان براس 

مال 10000 عشرة الف جنية فقط ل غير

19 - جمال مجاهد عبد المعطي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    370659 قيد فى 14-08-2005 برقم 

ايداع    15751 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة بالعقار 343 

زهراء مدينة نصر عمارات الظباط

20 - احمد محمد منصور فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    387419 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع    

12872 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

الي / 24 الشهيد مصطفى رياض المنطقة الولي

21 - ابراهيم احمد محمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    392231 قيد فى 17-01-2011 برقم ايداع    

1040 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / 4 

ش عمارات الوقاف من الشركة السعودية شقة رقم 1 الدور الرابع

22 - جمال الدين عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    404660 قيد فى 22-12-2015 برقم ايداع    

18493 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 210 

شارع جسر السويس

23 - جمال محمود رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    417564 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع    21270 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 26 وابور المياة

24 - مصطفي احمد الدرديري عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم    330688 قيد فى 17-04-2000 برقم ايداع    

6925 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بعنوان / ابو زعبل 

مصنع 18 الحربى - مزرعة زراعية

25 - ايهاب عزيز فرج غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم    421925 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع    

10365 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 شارع 

مكه المكرمه 1 شارع عبدالعظيم محمد سابقا منشية السد العالى

26 - حاتم محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    427337 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع    7266 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع جديد بالعنوان / 8أ مول 

الحجاز

27 - يوسف احمد يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    428317 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع    

14092 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بعنوان شبرا الخيمه 

شرق3 ش الدكتور انوار

28 - محمد هاشم محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    420664 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع    

6287 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 

ألطابق الرابع عمارة 86 شارع عباس العقاد

29 - عبدالمحسن رضا محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    426274 قيد فى 04-02-2019 برقم ايداع    

2179 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء  رئيسى اخر بالعنوان 

القناطر الخيريه عزبه الهالى
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30 - رامى محمد محسن محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    427031 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع    

5787 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 4 مشروع 

كليه البنات خلف دار الدفاع الوحدة 4

31 - محمد زكريا موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    217128 قيد فى 25-02-1982 برقم ايداع    4008 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 10,8 خان جعفر

32 - مصطفى كامل محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    383121 قيد فى 13-12-2006 برقم ايداع    

26532 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 1 بالعقار رقم 27 مكرم عبيد

33 - حمدى عبد الرحيم عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    383528 قيد فى 28-12-2006 برقم ايداع    

27961 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 236 

شارع ترعه الجبل

34 - احمد حسن سيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    391561 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع    

17308 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة 

بالدور الرابع 77 ش بورسعيد - السواح

35 - نيفين محمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    393357 قيد فى 16-07-2011 برقم ايداع    

10552 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

بالعقار رقم 32 ش مصطفى النحاس

36 - محمد احمد شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    403703 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    

15482 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 7 تقسيم 

امنحتب م السلم ثان

37 - حسن علم الدين حسين سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    407861 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع    

9976 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 43 شارع 

عباس العقاد شقة ر 9 الدور الثالث

38 - ايمن محمود السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    422956 قيد فى 07-08-2018 برقم ايداع    

14295 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 6 

الدور الثانى فيل 141 البنفسج 9 التجمع الول

39 - رضوى عبدالقادر عبدالحليم عبدالقادر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    423041 قيد فى 2018-08-12 

برقم ايداع    14598 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح / 34 ش المقدس القبارى الحى السابع الدور الول

40 - رضوى عبدالقادر عبدالحليم عبدالقادر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    423041 قيد فى 2018-08-12 

برقم ايداع    14598 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 19ش  التجارى 

خلف مسجد المعصراوى محل رقم 2 متفرع من مصطفى النحاس

41 - محمد عبد ا محمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    386983 قيد فى 18-09-2008 برقم ايداع    924 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / العقار رقم 2 

عمائر العقارية مدخل 1 شقة 204 جنوب الستثمار

42 - كريم عبد العزيز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    407268 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع    

8043 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 64 الدور الثانى بعد 

الرضى 14و 16 سوق التوفيقية

43 - كريم عبد العزيز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    407268 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع    

8043 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 20 شارع البورصة وحدة رقم 

203 الدور الثانى فوق الرضى

44 - جادو كول تاجر فرد سبق قيده برقم    417259 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع    20154 وفى تاريخ  

11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة بالدور الثانى بالعقار 47 

ب ش زاكر حسين الحى السابع والعقار مقام على قطعه الرض رقم 11 بلوك وعلوى
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45 - احمد احمد محمد شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم    421601 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    9337 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 32 ش مصطفى 

النحاس

46 - احمد رمضان محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    421778 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع    

9911 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 12 ش 

اسماعيل الريس من ش بورسعيد

47 - هاني محمد بسيوني الشوربجي تاجر فرد سبق قيده برقم    429908 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع    

8227 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 شارع 

عامر من شارع الصحة

48 - ندي محمد كامل عثمان القوصي تاجر فرد سبق قيده برقم    373275 قيد فى 05-12-2005 برقم ايداع    

23096 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح 

G270المركز التجارى مول العرب

49 - احمد حسن شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    417857 قيد فى 16-11-2017 برقم ايداع    22348 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 61 ش حلمي حسن علي من ش عمر 

لطفي

50 - ياسر حنفى محمود جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    433078 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

15508 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / مول 

كرنفال الحي الثاني - التجمع الخامس

51 - علي ابراهيم حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    165502 قيد فى 13-08-1974 برقم ايداع    9315 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حذف الفرع بالعنوان 5 ش ابن النبيه شقه 

16 الدور الرابع

52 - سامي غبر فام تاجر فرد سبق قيده برقم    346055 قيد فى 19-05-2002 برقم ايداع    8302 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطا الوارد بالسجل التجارى الخاص 

بالعنوان ليكون / 27 عبدالملك مكارى الزرايب - منشية ناصر

53 - علء عليوه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    376634 قيد فى 18-04-2006 برقم ايداع    7769 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 3 

عماره 14 ب المجاوره الثالثه التجمع الول

54 - هانى اسحق عزيز خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    391449 قيد فى 28-10-2010 برقم ايداع    

16568 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 239 

شارع شبرا

55 - باسم محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    402841 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    

12791 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عطفة 

الخرزانى يطل على 8 شارع الدرب الجديد

56 - عبدالنبى جمعه سعيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    425851 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / العقار رقم 

8010 ش 44 من ش الجامعة الحديثة غرفة من شقة بالدور الول

57 - محمد عبد الهادى عبد الحميد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    412268 قيد فى 18-01-2017 برقم 

ايداع    1183 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

محل رقم 26 بالدور الرضي مول سفن ستارز بمركز خدمات - التجمع الخامس

58 - يوسف احمد محمود محمد ابوالهوايل تاجر فرد سبق قيده برقم    418477 قيد فى 18-12-2017 برقم 

ايداع    24829 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

بالعقار رقم 44 شارع على باشا اللله

59 - معن عبدا عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    277734 قيد فى 01-07-1993 برقم ايداع    8294 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح / 

محل رقم 13 عنبر 2 اسماك  بجوار مجمع البنوك سوق العبور
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60 - نورالدين مصطفي عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    305908 قيد فى 07-07-1997 برقم ايداع    

13322 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان للرئيسى الخر 

ليصبح / المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية المنطقة الثالثة رقم 2,3 بمساحة 6250 متر مربع الزوامل مركز 

بلبيس محافظة الشرقية براس مال خمسمائه الف جنيها وبسمة تجارية مصنع كونتال لتشكيل وتشغيل المعادن

61 - مايكل عجيب لبيب اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم    431947 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

1596 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابناء سوهاج ش القومية العربية

62 - محمد فتحي عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    299679 قيد فى 12-11-1996 برقم ايداع    

20349 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح / 2 

ش الزيتون برج 1 شقة 4

63 - عادل محمد خليفة حمادة تاجر فرد سبق قيده برقم    390370 قيد فى 14-06-2010 برقم ايداع    

9308 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالرض 33 ش عرابى

64 - اسلم مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    412218 قيد فى 15-01-2017 برقم ايداع    961 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الرضى بالمصنع رقم 204 

المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية - العين السخنه - التجمع الثالث

65 - محمد على محمد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم    424365 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

16204 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / 

محل رقم 7 والكائن بالدور الرضى بالعقار رقم 2 نموذج ب عمارات الشرق للتأمين الكائن بشارع حنين ابن 

اسحاق بملك عبدالرحيم محمد على محمد شعير

66 - كريم اسامه ستوديوز تاجر فرد سبق قيده برقم    433674 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    20098 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 100 شارع 

المرغنى مكتب G 19 الدور الرابع

67 - وليد نبيل احمد احمد عريضه تاجر فرد سبق قيده برقم    371819 قيد فى 28-09-2005 برقم ايداع    

18987 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / العين رقم 

7 ق 65ب المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس القاهرة الجديدة ليف مول

68 - حسن ابراهيم الزهرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    425747 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

321 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 السوق التجارى رقم 3 

مسكن دار مصر - القرنفل - التجمع الول

69 - تامر سامى اسكندر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    430313 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع    

12568 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 4حارة 

سيد طه من ش سليم الول

70 - اشرف احمد فضل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    434921 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

17246 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطأ الوارد بالعنوان 

طبقا للبطاقة الضربية ليكون / 15 شارع على عبد الوهاب

71 - خالد سعيد عبد الرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    404071 قيد فى 25-11-2015 برقم ايداع    

16599 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 4ج 

المقاولون العرب خلف بوابة 3 نادى الشمس

72 - محمد بهجت محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    404098 قيد فى 26-11-2015 برقم ايداع    

16694 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / مصنع 

رقم 199 منطقة الصناعات الصغيرة شمال طريق القطامية - العين السخنة - التجمع الثالث

73 - محمد بهجت محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    404098 قيد فى 26-11-2015 برقم ايداع    

16694 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء رئيسى آخر بالعنوان / 

105 منطقة الصناعات الصغيرة ) الورش ( - التجمع الثالث بأراضى المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية - 

القاهرة الجديدة

Page 37 of 183 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

74 - سمير زاخر بشاره عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم    410767 قيد فى 01-11-2016 برقم ايداع    

21179 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 7 شارع 

مدرسة علء الدين

75 - عثمان محمود البيلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    415636 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع    

13728 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان / المنطقة 

الصناعية - قطعة 28 - طريق بلبيس العاشر من رمضان

76 - نعيمه خليل محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    414901 قيد فى 01-06-2017 برقم ايداع    10705 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 42 ش د - بقطر - عين شمس الشرقية

77 - سعد ابراهيم عبد الحكيم عبد الحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم    419062 قيد فى 11-01-2018 برقم 

ايداع    705 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مجمع الصناعات 

الكيماوية مرغم )2( وحدة رقم )95( و)104(

78 - ماجد صبحى دانيال ميصائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    422179 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع    

11192 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 

3 بالعقار رقم 10 شارع الحمام - من شارع القبة - روكسي

79 - محمد ابراهيم عبد الحليم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    430801 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

2722 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع /69 ش على حسان- 

قسم مدينة النور

80 - محمد ابراهيم عبدالحليم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    430801 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    

15244 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / 69 ش على حسان- قسم مدينة النور مع الغاؤه كفرع

81 - فارس تادرس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    291330 قيد فى 23-09-1995 برقم ايداع    

13963 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 423 

المنطقة الصناعية الصغيرة مدينة اللف مصنع - التجمع الثالث

82 - هانى سمير توفيق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    431443 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    2798 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 33 زهراء مدينة 

نصر - الحي العاشر

83 - محمد رامي محمد وليد جميل الحسامي تاجر فرد سبق قيده برقم    220593 قيد فى 20-04-2003 برقم 

ايداع    1733036 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 4أ 

عمارات الشركة السعودية مدينة نصر

84 - فارس تادرس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    291330 قيد فى 23-09-1995 برقم ايداع    

13963 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 7/5 

حارة الصالحية - الجمالية الوحدة رقم 4 و 5 المركز التجارى مول خان الخليلي الدور الول

85 - الزغبى للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم    293102 قيد فى 20-12-1995 برقم ايداع    19474 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بفيل 117 الحى الخامس - المنطقه 2

86 - احمد بدري محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    371143 قيد فى 03-09-2005 برقم ايداع    

17125 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / 66 ش 

15 مايو - عزبة عثمان حوض الدهيش بجوار كريستال عصفور

87 - محمد محسن محمد فريد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    413533 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع    

5778 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / 40 شارع 

الكعبة الشريفة من شارع الحبيبي

88 - احمد احمد احمد العشماوى على تاجر فرد سبق قيده برقم    421366 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع    

8468 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالعقار رقم 128 ترعه الجندى

89 - اميل جورج بولس عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    432920 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

14391 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6ش القبة
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90 - محمد محمد وجيه احمد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    395780 قيد فى 24-07-2012 برقم 

ايداع    10418 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

ق 62 المجاورة الولى الحى الرابع فيلت مدينة الشروق

91 - كريم سيد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    417232 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    

20030 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

شقه 1 دور ارضي فيل 16 ب 14056 - الحي السادس العبور - القليوبيه

92 - كريم سيد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    417232 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    

20030 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 15 ش 

جوزيف تيتو  ) مقر ادارى (

93 - محمد حسين احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    283378 قيد فى 29-06-1994 برقم ايداع    

8807 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / محل دور 

ارضى قطعة 17 حى 8 مركزى خدمى خلف مسجد الحصرى

94 - خلف ا عبدالحافظ عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    300245 قيد فى 01-12-1996 برقم ايداع    

22007 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 برج 

المدينة المنورة شارع الجبل الخضر من شارع الميثاق

95 - محمد احسان محمد فاروق تاجر فرد سبق قيده برقم    387481 قيد فى 22-09-2008 برقم ايداع    

13750 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / وحدة 82 

الدور الول مركز خان الخليلي الجديد

96 - عماد حنا يوسف سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    393772 قيد فى 11-10-2011 برقم ايداع    

14192 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 5 شارع 

سيد مازن شقة 10 النزهة الجديدة

97 - سعيد كامل ويصا بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    402983 قيد فى 05-10-2015 برقم ايداع    

13278 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 شارع 

ابراهيم باشا ميدان الكوربة حجرة بالعقار

98 - محمد عبدالفتاح نور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    425252 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    

22096 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 أ و 2 

ب نموزج رقم 3 عمارات الهيئة العربية بالمنطقة السادسة مكرم عبيد

99 - محمد يونس على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    426331 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع    2361 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 48 شارع سليم 

الول وحدة 9
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النشاط

1 - شهيره عادل محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  379252 قيد فى 03-07-2006 برقم ايداع    14249

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع خردوات واقامة معارض والبزارات ) 

فيماعدا الملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 373 لسنة 2022

2 - على عبد القادر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  382783 قيد فى 28-11-2006 برقم ايداع    25272

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة خردة

3 - عزت ربيع محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  400566 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع    16111

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامة وخدمات وصيانة ومعدات

4 - عبدالحميد محمد عبدالحميد ابو غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  404238 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع    

17051وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / صيانه الشاشات التلفزيون 

والموبايل

5 - احمد عبد الحليم محمود على ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  434825 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

15614وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصميم وانتاج وتشغيل البرامج المحاسبيه وقواعد 

البيانات والتطبيقات وتطويرها والتدريب عليها وتصميم وانتاج وتوريد وتشغيل مواقع النترنت والمنصات 

اللكترونيه وتطبيقات الموبايل وتطويرها وصيانتها والتدريب عليها بعد الحصول على التراخيص اللزمه)فيما 

عدا المن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والكاميرات 

اللسليكيه(موافقه امنيه لسنه 2022

6 - اميرة ابراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  382492 قيد فى 15-11-2006 برقم ايداع    24110وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اصلح عربات لدى الغير

7 - محمود وحيد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  406186 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع    4235

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / انشاء ورصف الطرق

8 - ياسمين احمد محمد طه على تاجر فرد سبق قيده برقم  424950 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    

21155وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اقامة حفلت الى النشاط الصلى 

كافيه ومطعم فيماعدا ) خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( وبموافقة امنية رقم 67 لسنة 

2022

9 - هشام صابر عبد الرحمن عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  414735 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    

10141وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / خدمات تسويقية متكاملة 

لدى الغير ) دون النترنت (

10 - نجلء مصيلحى السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  415397 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    

12656وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد تجهيزات المحلت 

التجارية والتوكيلت التجارية

11 - مؤسسه محمد جمال سالم لتجاره الخشاب والشدادات المعدنيه والقمط تاجر فرد سبق قيده برقم  379926 

قيد فى 27-07-2006 برقم ايداع    16199وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

ليصبح / تصنيع الشدات المعدنية الهندسية

12 - حلمى محمد على محمد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  395181 قيد فى 17-04-2012 برقم ايداع    

5991وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / المواد الغذائية

13 - محمد احمد كمال مهدى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  425559 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    

23231وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التصدير والتوريدات 

العمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

14 - جولدن ايجل للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  367120 قيد فى 27-03-2005 برقم ايداع    5856

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / استيراد ) فيماعدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 (

15 - محمد جمال محمد محمد السيوطى تاجر فرد سبق قيده برقم  413705 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    

6334وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التصدير

Page 40 of 183 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - محمد ماجد عبد العظيم فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  414757 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع    

1023وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توزيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

17 - عبدالهادى عبدالفتاح محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  434865 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

16295وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع حذاء امن صناعى وجه جلد طبيعى ونعل 

صناعى

18 - اسلم مصطفى محمد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  398730 قيد فى 03-04-2014 برقم ايداع    

4333وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية

19 - محمد هاشم محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  420664 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع    

6287وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية تصميم وتنفيذ 

وصيانة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة والسمشية بواسطة الغير

20 - ياسر رمضان الحسينى البرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  422406 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    

12093وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اقامة المعارض المتخصصة ) 

فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 807 لسنة 2021

21 - احمد الباز يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  432214 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    8436

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات قطع غيار سيارات وتجارة 

عدد وكوليهات استلس ومسامير وفيشرات بلستيك وخراطيم كوتش وقطع غيار سيارات

22 - احمد علي ا احمد عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  434874 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

16396وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بار بفندق اوازيس

23 - احمد علي ا احمد عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  434874 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

16398وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ديسكو الروك

24 - نيفين محمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  393357 قيد فى 16-07-2011 برقم ايداع    

10552وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت وتوريدات

25 - محمد احمد شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  403703 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    15482

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير وتوريد قطع 

غيار السيارات

26 - رضوى عبدالقادر عبدالحليم عبدالقادر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  423041 قيد فى 2018-08-12 

برقم ايداع    14598وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات 

عمومية ) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ودون توريد العمالة (

27 - محمد نبيل محمد اديب تاجر فرد سبق قيده برقم  423302 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع    15473

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادارة الكافتيريات والمطاعم

28 - جادو كول تاجر فرد سبق قيده برقم  417259 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع    20154وفى تاريخ  

11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط المقاولت

29 - نوفل شمروخ سيد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  431984 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع    68601

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اعمال النظافة ) دون توريد العمالة ( 

واستغلل المحاجر بعد الحصول على التراخيص اللزمة

30 - احمد محمد زكي رستم تاجر فرد سبق قيده برقم  377744 قيد فى 22-05-2006 برقم ايداع    10410

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجهيزات صالت اللعاب والملهي

31 - حسن محمد طاهر حسن بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  408031 قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع    

10528وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط المقاولت

32 - هانى بقطر لويز فلتاؤوس تاجر فرد سبق قيده برقم  408187 قيد فى 02-06-2016 برقم ايداع    

11115وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه )فيما عدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (

33 - محمد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  390280 قيد فى 23-05-2010 برقم ايداع    7956وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صيانة واصلح قطع غيار السيارات
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34 - هانى اسحق عزيز خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  391449 قيد فى 28-10-2010 برقم ايداع    16568

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة مستحضرات تجميل ومركز 

التجميل

35 - باسم محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  402841 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    12791

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدالنشاط ليصبح / تجارة شنط المدارس

36 - محمد عبد ا عبد العال عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  426029 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع    

1327وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توزيع مستلزمات طبية 

وورقيات

37 - صافى فتحى ابوالوفا المنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  426762 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

4232وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة الحديد والصاج

38 - زهره هشام محمود ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  431460 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    2911

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / المقاولت العامة

39 - علي فايد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  347858 قيد فى 10-08-2002 برقم ايداع    13708وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الدعايه والعلن

40 - العسيلى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  355961 قيد فى 05-10-2003 برقم ايداع    16798وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / توريدات الوميتال

41 - خالد ابوالنصر عابدين على تاجر فرد سبق قيده برقم  388502 قيد فى 13-05-2009 برقم ايداع    

8029وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / المقاولت العامه والمتخصصه 

والكهروميكانيكيه واعمال الديكور والتشطيبات

42 - اسلم سمير حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  425756 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع    344

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط )مقاولت عامه (

43 - عماد فكري فهمي ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم  429386 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    3916

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت عامه

44 - مختار اشرف مختار السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  427905 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    

10748وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات ) فيما عدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته دون توريد العمالة (

45 - محمد فتحي عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  299679 قيد فى 12-11-1996 برقم ايداع    20349

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / إدارة مطاعم

46 - سامح منصور على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  413925 قيد فى 11-04-2017 برقم ايداع    

7259وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد ) فيماعدا المجموعه 19 

والفقرة 36 من المجموعه 6 (

47 - محمود احمد جماز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  425897 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع    845

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجمومه 6 

والمجموعه 19 (

48 - وليد نبيل احمد احمد عريضه تاجر فرد سبق قيده برقم  371819 قيد فى 28-09-2005 برقم ايداع    

18987وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / تجارة وتعبئة وتغليف السماك 

المجمدة بجميع انواعها - اضافة نشاط / مطعم كشري

49 - كمال البدرى عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  397442 قيد فى 11-06-2013 برقم ايداع    7345

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط / استيراد اشارات النقاذ والستغاثة البحرية 

ومعدات السلمة البحرية بجميع مشتملتها وتوريدها للبواخر والوحدات البحرية وقاطرات البترول والحفارات

50 - حسن ابراهيم الزهرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  425747 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

321وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ سوبر ماركت وتجارة المواد 

الغذائية
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51 - محمد بهجت محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  404098 قيد فى 26-11-2015 برقم ايداع    

16694وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع لوحات كهربائية

52 - سمير زاخر بشاره عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  410767 قيد فى 01-11-2016 برقم ايداع    

21179وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع المنسوجات والملبوسات 

والحذية جملة

53 - علء الدين السيد محمد سلمي تاجر فرد سبق قيده برقم  348306 قيد فى 31-08-2002 برقم ايداع    

15085وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصدير وتعبئة وتغليف وتقطيع 

وتجهيز وتجميع جميع انواع الحدايد والسمكرة والمعادن

54 - محمد محمد وجيه احمد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  395780 قيد فى 24-07-2012 برقم 

ايداع    10418وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح - استثمار عقاري

55 - ميلد مكرم يوسف سعد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  402789 قيد فى 20-09-2015 برقم ايداع    

12643وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت وتوريدات عمومية 

) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

56 - اسكندر فضل ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  381585 قيد فى 25-09-2006 برقم ايداع    

21073وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التصدير لحساب الغير 

بالعموله

57 - احمد سالم على بهنساوى تاجر فرد سبق قيده برقم  412296 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع    1289

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت عمومية وخدمات نظافة 

متكاملة

58 - لبنى عبدالعزيز عز العرب رضوان ابو دومه تاجر فرد سبق قيده برقم  434872 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع    16383وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة 

الكترونية فى الدوات الخشبية المنزلية

59 - الزغبى للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  293102 قيد فى 20-12-1995 برقم ايداع    19474وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف النشاط / الستيراد

60 - شعبان ابراهيم عثمان علي تاجر فرد سبق قيده برقم  334302 قيد فى 25-09-2000 برقم ايداع    

17558وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / توريد قطع غيار سياراتواستصلح 

الراضى والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن وتوريد مستلزمات الكمبيوتر

61 - شعبان ابراهيم عثمان علي تاجر فرد سبق قيده برقم  334302 قيد فى 25-09-2000 برقم ايداع    

17558وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تربية الحيوانات الليفة والدواجن

62 - شريف حسين طلبه الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  415370 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع    

12534وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / توريدات عموميه

63 - ابراهيم عبدالرحمن توفيق متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  416773 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع    

19356وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكافحة الحشرات والقوارض وادارة 

المطاعم والبوفيهات والكافتريات وتوريد نباتات الزينة

64 - وسام محمد حسين حسنى زهر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  352960 قيد فى 06-05-2003 برقم ايداع    

7493وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

65 - جمال عبد الرحمن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  359770 قيد فى 27-04-2004 برقم ايداع    6928

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمة توصيل الطلبات للمنازل

66 - محمد ابوزيد محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  380363 قيد فى 09-08-2006 برقم ايداع    17465

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة الملبس فيما عدا الملبس 

العسكرية واكسسواراتها

67 - محمود عبدالفتاح ذكى ابو سنه تاجر فرد سبق قيده برقم  422349 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع    

10866وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية ) فيماعدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (
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68 - ناجى فتوح احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  411275 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع    23002

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  كوافير حريمى

69 - علء ابو المعارف محمد شوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  431413 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    

2586وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة ملبس جاهزة

70 - جورج سامى نسيم عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  434226 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

3430وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اقامة وتشغيل وتجهيز وادارة 

الفنادق الثابتة والمطاعم الثابتة وادارة وحدات الطعام المتنقلة ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( توريدات 

عمومية ) فيماعدا الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( تسويق منتجات غذائية 

ومشروبات دون الكحولية

71 - خلف ا عبدالحافظ عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  300245 قيد فى 01-12-1996 برقم ايداع    

22007وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / المقاولت العامة 

والتوريدات ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

72 - محمد احسان محمد فاروق تاجر فرد سبق قيده برقم  387481 قيد فى 22-09-2008 برقم ايداع    

13750وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / بيع مستلزمات الكمبيوتر وتوريد 

مستلزمات الكمبيوتر / اضاة نشاط / تجارة الحجار الكريمه

73 - عماد حنا يوسف سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  393772 قيد فى 11-10-2011 برقم ايداع    14192

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية ) فيما عدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ودون توريد العمالة (

74 - هشام عاطف فتحى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  408992 قيد فى 24-07-2016 برقم ايداع    

14699وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد البلستيك

75 - احمد عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  380189 قيد فى 06-08-2006 برقم ايداع    16925

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط / مصنع أدوات منزليه بلستيكيه

76 - رضا محمد محمد تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  411608 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع    24241

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد واضافة نشاط / توريد وتوزيع 

مستحضرات تجميل وتصنيع مستحضرات تجميل لدى الغير

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   382492 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-11-2006  برقم ايداع 24,110.000 الى : المل لصلح العربات لدى الغير

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   408662 وتم ايداعه 

Sky بتاريخ   29-06-2016  برقم ايداع 13,598.000 الى : مؤسسة سكاى للكمبيوتر

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   415397 وتم ايداعه 

MIC بتاريخ   10-07-2017  برقم ايداع 12,656.000 الى : ام اى سي

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   408866 وتم ايداعه 

Way بتاريخ   17-07-2016  برقم ايداع 14,255.000 الى : واى

5 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   413705 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-03-2017  برقم ايداع 6,334.000 الى : ريفر فارمز

6 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434865 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2022  برقم ايداع 16,295.000 الى : عبدالهادى عبدالفتاح محمد محمد

7 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   349648 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2002  برقم ايداع 19,280.000 الى : جرين ليت للتوكيلت التجارية

8 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   398730 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-04-2014  برقم ايداع 4,333.000 الى : العربية للتوريدات العمومية

9 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434796 وتم ايداعه 

APPOINT بتاريخ   21-07-2022  برقم ايداع 14,822.000 الى : ابوينت

10 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   393357 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2011  برقم ايداع 10,552.000 الى : بى سى ام للمقاولت والتوريدات

11 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   403703 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-11-2015  برقم ايداع 15,482.000 الى : مؤسسة الرحاب للستيراد والتصدير وتوريد قطع 

غيار السيارات

12 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   422941 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2018  برقم ايداع 14,240.000 الى : اكويون للتوريدات العمومية

13 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   408031 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2016  برقم ايداع 10,528.000 الى : النخيل للستثمار العقارى

14 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   408187 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-06-2016  برقم ايداع 11,115.000 الى : فيجن تريد

15 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   415413 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2017  برقم ايداع 12,732.000 الى : البطل للدوات الكهربائيه واكسسورات الموبيليا

16 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   376634 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2006  برقم ايداع 7,769.000 الى : مكتبة الوائل

17 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   391449 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-10-2010  برقم ايداع 16,568.000 الى : اتش ايه ام لتجارة التجميل

18 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   426029 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2019  برقم ايداع 1,327.000 الى : اما كير

19 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434898 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 16,858.000 الى : محمد سعيد رشاد المغازي

20 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434898 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 16,858.000 الى : بن السفير اليمني

21 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   425756 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-01-2019  برقم ايداع 344.000 الى : الشروق سمارت بلدنج
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22 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   429386 وتم ايداعه 

MAESTRO INTERIOR بتاريخ   11-03-2020  برقم ايداع 3,916.000 الى : مايسترو انتريور جنكو

 GINKGO

23 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434903 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2022  برقم ايداع 16,974.000 الى :  حجازى للملبس الجاهزة

24 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   364226 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2004  برقم ايداع 19,987.000 الى : ووتر لند

25 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   427905 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2019  برقم ايداع 10,748.000 الى : ريفلد

26 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434906 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2022  برقم ايداع 17,024.000 الى : عمرو طارق محمد المهدى عفيفى

27 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   299679 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-1996  برقم ايداع 20,349.000 الى : الصفوة لدارة المطاعم

28 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   413925 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-04-2017  برقم ايداع 7,259.000 الى : الهدى للستائر والديكور والستيراد

29 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   425897 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-01-2019  برقم ايداع 845.000 الى : تولز ام جي

30 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   433674 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2021  برقم ايداع 20,098.000 الى : كريم اسامه ستوديوز

31 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   430115 وتم ايداعه 

RELAX بتاريخ   23-09-2020  برقم ايداع 10,242.000 الى : ريلكس

32 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   271636 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-1992  برقم ايداع 4,417.000 الى : جمال الدين يوسف مرقص

33 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   381585 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2006  برقم ايداع 21,073.000 الى : اليكس

34 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   419310 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 17,690.000 الى : هانى محمد محمد الجزير

35 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   419310 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 17,690.000 الى : كليفر للملبس الجاهزة

36 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   431443 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2021  برقم ايداع 2,798.000 الى : CAPITAL كابيتال للزيوت وقطع غيار السيارات

37 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   434932 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 17,674.000 الى : مركز الدكتور للمستلزمات الطبية ومستحضرات 

التجميل

38 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   434932 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 17,674.000 الى : محمد محمد على ابراهيم بكر

39 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   220593 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-09-1982  برقم ايداع 13,864.000 الى : محمد رامي محمد وليد  الحسامي

40 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   293102 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-1995  برقم ايداع 19,474.000 الى : الزغبى للتجارة

41 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   415370 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2017  برقم ايداع 12,534.000 الى : وورلد  للتوريدات العموميه

42 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   326966 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-1999  برقم ايداع 20,451.000 الى : مؤسسة باسوس لقطع غيار السيارات
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43 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   380363 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2006  برقم ايداع 17,465.000 الى : الحجاز للملبس

44 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   409156 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2016  برقم ايداع 15,296.000 الى : الحمد لتعهد نقل العمال للشركات

45 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   410767 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2016  برقم ايداع 21,179.000 الى : مؤسسة المحبة لتجارة القمشة

46 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   422349 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-07-2018  برقم ايداع 10,866.000 الى : مكتب افنسيس لتأجير السيارات لحساب الغير 

والتوريدات العمومية

47 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   411275 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-11-2016  برقم ايداع 23,002.000 الى : ايجو

48 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   431413 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-02-2021  برقم ايداع 2,586.000 الى : اى كان لتجارة الملبس الجاهزة

49 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   300245 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-1996  برقم ايداع 22,007.000 الى : ريد لين للمقاولت العامة والتوريدات

50 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   408992 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-07-2016  برقم ايداع 14,699.000 الى : لجوش

51 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   380189 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2006  برقم ايداع 16,925.000 الى : مصنع الروضه للدوات المنزليه البلستيكيه
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الشخاص

1 - بلل محمد حسين عبدالحافظ  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   84252 وتم ايداعه بتاريخ  1953-04-02 

برقم ايداع    2909تم التأشير فى تاريخ   05-09-1962   بــ  

2 - ايمن  فتحى ابراهيم خليل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   346760 وتم ايداعه بتاريخ  18-06-2002 برقم 

ايداع    10494تم التأشير فى تاريخ   18-06-2002   بــ  

3 - احمد العربى على حسين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   409549 وتم ايداعه بتاريخ  22-08-2016 برقم 

ايداع    2482تم التأشير فى تاريخ   22-08-2016   بــ  

4 - احمد عبد الحليم محمود على ماضى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434825 وتم ايداعه بتاريخ  

01-08-2022 برقم ايداع    15614تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

5 - التميمى التميمى محمد حسن النجار  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434832 وتم ايداعه بتاريخ  

01-08-2022 برقم ايداع    15675تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

6 - روماني فارس لطفي حكيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   434843 وتم ايداعه بتاريخ  03-08-2022 برقم 

ايداع    15948تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

7 - دينا عز الدين حسن الزنفلى  مدير فرع المقيد برقم قيد   434853 وتم ايداعه بتاريخ  04-08-2022 برقم 

ايداع    16073تم التأشير فى تاريخ   04-08-2022   بــ  

8 - عبدالهادى عبدالفتاح محمد محمد الجندى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434865 وتم ايداعه بتاريخ  

08-08-2022 برقم ايداع    16295تم التأشير فى تاريخ   08-08-2022   بــ  

9 - محمد سعيد رشاد المغازي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434898 وتم ايداعه بتاريخ  

15-08-2022 برقم ايداع    16858تم التأشير فى تاريخ   15-08-2022   بــ  

10 - عمرو طارق محمد المهدى عفيفى  مدير فرع المقيد برقم قيد   434906 وتم ايداعه بتاريخ  

17-08-2022 برقم ايداع    17024تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  

11 - هانى محمد محمد الجزير  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   419310 وتم ايداعه بتاريخ  

24-08-2022 برقم ايداع    17690تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

12 - محمد محمد على ابراهيم بكر  مدير فرع المقيد برقم قيد   434932 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-24 

برقم ايداع    17674تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

13 - علياء عبدالمنجي محمود هجرس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   434948 وتم ايداعه بتاريخ  

29-08-2022 برقم ايداع    17954تم التأشير فى تاريخ   29-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

Page 48 of 183 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - فارنا لتجارة المصنوعات الجلدية   شركة سبق قيدها برقم    179846 قيدت فى 18-12-1976 برقم ايداع   

16125 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

2 - الشركه الهاشمية للستثمار والتعمير ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم    239819 قيدت فى 

08-03-1986 برقم ايداع   2928 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية حتى 

تاريخ 2023/3/17

3 - هشام عادل شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    301365 قيدت فى 08-07-1999 برقم ايداع   

551 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

4 - نبيل خيرعبدالملك وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    344233 قيدت فى 12-02-2002 برقم ايداع   

2632 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

5 - عمرو عادل عبداللطيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    420906 قيدت فى 04-04-2018 برقم ايداع   

6851 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

6 - مجدى محمد مرسى وشركائة   شركة سبق قيدها برقم    343223 قيدت فى 11-12-2001 برقم ايداع   

22311 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

7 - شركه سطوحي للمنتجات الجلديه   شركة سبق قيدها برقم    302150 قيدت فى 15-02-1997 برقم ايداع   

2709 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

8 - علء الدين عبد الفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    377191 قيدت فى 09-05-2006 برقم ايداع   

9204 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

9 - مهندس  حمدى عبد الصادق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    248147 قيدت فى 03-09-1987 برقم 

ايداع   12510 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

10 - ام دي انتر ناشونال الدكتورة  مرفت ناشد مسيحه وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    276461 قيدت فى 

17-03-1993 برقم ايداع   3750 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

11 - ايمن القاضي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    328995 قيدت فى 05-02-2000 برقم ايداع   1943 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه

12 - مجدي وليم مراد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    372921 قيدت فى 22-11-2005 برقم ايداع   

22099 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

13 - مصطفى طه طاهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    414726 قيدت فى 24-05-2017 برقم ايداع   

10113 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك حقوقه

14 - علء فرج حسين وياسر عبدالجواد عبدالعاطى   شركة سبق قيدها برقم    428496 قيدت فى 

29-10-2019 برقم ايداع   15169 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه 

واستلم كل شريك كافة حقوقه

15 - ن 0 كامل فوزي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    249620 قيدت فى 13-12-1987 برقم ايداع   

17696 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

16 - حسام عواد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    386339 قيدت فى 03-03-2008 برقم ايداع   3278 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

17 - شركة اشرف محمد اسماعيل عبد ربة وشريكة  )عدم التعامل على القيد (   شركة سبق قيدها برقم    

388487 قيدت فى 12-05-2009 برقم ايداع   7969 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تم الغاء الفرع

18 - السيد عبد الجليل محمد سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    397318 قيدت فى 19-05-2013 برقم 

ايداع   6142 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة
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19 - عمرو محمد جمال و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    411963 قيدت فى 01-01-2017 برقم ايداع   8 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

20 - شركه جوده محمد صابر   شركة سبق قيدها برقم    231744 قيدت فى 20-05-1984 برقم ايداع   

7498 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

21 - انور انور حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    243086 قيدت فى 19-10-1986 برقم ايداع   

13829 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

22 - رافت رشاد وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم    281530 قيدت فى 17-02-1994 برقم ايداع   2588 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

23 - شركه ماجده حسن رمضان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    335373 قيدت فى 13-11-2000 برقم 

ايداع   20461 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

24 - احمد ظهران احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    396906 قيدت فى 21-02-2013 برقم ايداع   

2267 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

25 - كرم عطيه وانتونى هنرى وفادى زاهر   شركة سبق قيدها برقم    424092 قيدت فى 2018-10-15 

برقم ايداع   18222 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

26 - شركه صالح فاروق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    305813 قيدت فى 03-07-1997 برقم ايداع   

13073 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

27 - محمد احمد جمال الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    371597 قيدت فى 20-09-2005 برقم ايداع   

18357 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

28 - محمد شعير و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    373414 قيدت فى 11-12-2005 برقم ايداع   

23507 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

29 - شركة ابراهيم سلمه ابراهيم الحنفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    428036 قيدت فى 

28-08-2019 برقم ايداع   11742 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

30 - النتقاء للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم    428036 قيدت فى 28-08-2019 برقم ايداع   

11742 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

31 - خالد بيومي سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    433423 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع   

18202 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

32 - المصرية للغذية يبكو مصر   شركة سبق قيدها برقم    94463 قيدت فى 10-09-2007 برقم ايداع   

14526 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

33 - ميلد نسيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    256289 قيدت فى 16-03-1989 برقم ايداع   3794 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

34 - امير وجوزيف لتجارة قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    257167 قيدت فى 1989-05-27 

برقم ايداع   6775 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

35 - احمد محمود احمد نور الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    359585 قيدت فى 18-04-2004 برقم 

ايداع   6381 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك حقوقه

36 - احمد عبد ا جنديه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    370454 قيدت فى 07-08-2005 برقم ايداع   

15222 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

37 - العرابي جروب للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    372065 قيدت فى 10-10-2005 برقم ايداع   

19684 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

38 - الهام احمد على الخولى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    385344 قيدت فى 05-09-2007 برقم 

ايداع   14286 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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39 - فادى مجدى موريس ناشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    415453 قيدت فى 12-07-2017 برقم 

ايداع   12929 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

40 - دعاء ممدوح عثمان وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    430437 قيدت فى 09-11-2020 برقم ايداع   

42963 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

41 - شركه مصر للتجاره ) احمد محمد حسين وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    203336 قيدت فى 

01-05-1980 برقم ايداع   6944 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

42 - الرشوان للفول والفلفل / عبد المؤمن توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    378605 قيدت فى 

14-06-2006 برقم ايداع   12566 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

43 - هانى عيسى صاروفيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    402802 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع   

12695 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

44 - العمده نخيل عيسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    123269 قيدت فى 29-11-1964 برقم ايداع   

9358 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

45 - شركه روما للصرافه ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم    268012 قيدت فى 31-07-1991 برقم ايداع   

9679 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعين السيد / 

رياض ريمون جورج مصفى للشركة وتحديد مدة التصفية بحد اقصى عام ) اثنا عشر شهرا ( من تاريخ التأشير 

بالسجل التجارى بالجمعية العامة غير العادية بوضع الشركة تحت التصفية

46 - الماني للستيراد والتصدير اسماء السيد محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    289745 قيدت فى 

26-06-1995 برقم ايداع   9180 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقه و بذلك يمحى القيد من السجل التجارى

47 - شركة محمد مصطفي الزيات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    346122 قيدت فى 2002-05-20 

برقم ايداع   8470 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

48 - زوديال للستيراد والتصدير والنتاج الفنى عادل زايد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    394395 قيدت 

فى 08-01-2012 برقم ايداع   401 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

49 - شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    214562 قيدت فى 12-11-1981 برقم ايداع   21936 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد 

الشركة من السجل التجارى القاهرة

50 - مكتبه ومطبعه الدميري   شركة سبق قيدها برقم    321913 قيدت فى 24-04-1999 برقم ايداع   

6653 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

51 - نشأت نصيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    344194 قيدت فى 10-02-2002 برقم ايداع   248 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

52 - محمد نصر عبدا راغب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    378917 قيدت فى 22-06-2006 برقم 

ايداع   13396 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك حقوقه

53 - طارق على حسن وشركاه راندز   شركة سبق قيدها برقم    401069 قيدت فى 05-02-2015 برقم ايداع   

1789 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك حقوقه

54 - شركه توب ارت لتوريدات ادوات النظافه  مصطفي عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

243013 قيدت فى 15-10-1986 برقم ايداع   13527 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل 

فسخ الشركة

55 - عيسي رزق واصف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    381327 قيدت فى 13-09-2006 برقم ايداع   

20212 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة
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56 - ايمن اديب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    394820 قيدت فى 26-02-2012 برقم ايداع   3115 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

57 - علي رمضان ابراهيم شرش وشركاهم للصناعه و التجاره   شركة سبق قيدها برقم    109248 قيدت فى 

01-12-1964 برقم ايداع   9722 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

58 - شركه عطيه مصطفى احمد واحمد مصطفى احمد   شركة سبق قيدها برقم    182958 قيدت فى 

20-06-1977 برقم ايداع   9905 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

59 - طارق السيد يونس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    256978 قيدت فى 11-05-1989 برقم ايداع   

6061 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

60 - التحاد المتميز لخدمات التصدير - محمد السنباطي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    272434 قيدت فى 

01-06-1992 برقم ايداع   7381 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

61 - شركه ميدو للتجاره العالميه ش0 م0 م   شركة سبق قيدها برقم    272787 قيدت فى 1992-07-06 

برقم ايداع   8539 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة عمل لجنة التصفية بذات 

الشكل الخيرة وذات الختصاصات الواردة بسجل تجارى الشركة وذلك لمدة سنة تبدء من تاريخ انتهاء المدة 

السابقة 18 / 6 / 2022 على ان تنتهى  بتاريخ 17 /6 /2023 او انتهاء اعمال التصفيةايهما اقرب

62 - شعبان حسن شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    312733 قيدت فى 31-03-1998 برقم ايداع   

5524 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

63 - ناصر سعيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    418783 قيدت فى 28-12-2017 برقم ايداع   

25956 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

64 - سعيد صادق عبدالرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    251573 قيدت فى 16-04-1988 برقم 

ايداع   5917 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

65 - اميل عياد بشاي وشركاه . بشاي للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    271777 قيدت فى 1992-04-08 

برقم ايداع   4899 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

66 - سامى سعد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    336124 قيدت فى 25-12-2000 برقم ايداع   

22621 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

67 - علي عبد المقصود شاهين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    361990 قيدت فى 02-08-2004 برقم 

ايداع   13442 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

68 - شركة اميل لوقا وشريكه لبيع الدوات المكتبية والهدايا   شركة سبق قيدها برقم    371172 قيدت فى 

04-09-2005 برقم ايداع   17211 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

69 - شركة محمد فرحات زاهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    381374 قيدت فى 17-09-2006 برقم 

ايداع   20374 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

70 - احمد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    398476 قيدت فى 12-02-2014 برقم ايداع   1944 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة
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71 - محمد عبدالجواد حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    428360 قيدت فى 15-10-2019 برقم ايداع   

14403 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

72 - شركه الجميل لتجاره الخشاب )سمير بولس وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    342809 قيدت فى 

04-03-2007 برقم ايداع   1000021 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

73 - شركه الجميل لتجاره الخشاب )سمير بولس وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    342809 قيدت فى 

18-11-2001 برقم ايداع   21049 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

74 - خالد خيرا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    364289 قيدت فى 19-12-2016 برقم ايداع   24734 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

75 - خالد السيد سليمان فرحات وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    400704 قيدت فى 31-12-2014 برقم 

ايداع   16649 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

76 - وليد ابراهيم عبد الغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    408098 قيدت فى 31-05-2016 برقم ايداع   

10763 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

77 - خالد سامى وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم    414668 قيدت فى 22-05-2017 برقم ايداع   9899 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

78 - عمرو سامى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    414853 قيدت فى 31-05-2017 برقم ايداع   

10589 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

79 - احمد رجب احمد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    428044 قيدت فى 02-09-2019 برقم 

ايداع   11835 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

80 - راتوماج للتجاره والهندسه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    173185 قيدت فى 14-01-2007 برقم 

ايداع   1000007 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اغلق الفرع

81 - عمرو محمد السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    286979 قيدت فى 11-01-1995 برقم ايداع   

586 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وبذلك 

يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

82 - عزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    292714 قيدت فى 28-11-1995 برقم ايداع   18101 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد 

الشركة من السجل التجارى القاهرة

83 - معرض السقا ) محمد مصطفى عبد الوهاب عبد الوهاب السقا وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم    

368287 قيدت فى 18-05-2005 برقم ايداع   9271 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

84 - كمال طوبيا بقطر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    409157 قيدت فى 01-08-2016 برقم ايداع   

15298 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

85 - الرضا المصرية للمستلزمات الطبية ) كوجر ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    251027 قيدت فى 

28-08-2005 برقم ايداع   1784988 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

86 - شركة احمد عبد الشافى غيث   شركة سبق قيدها برقم    365504 قيدت فى 10-05-2005 برقم ايداع   

8737 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

87 - شركة القدس جروب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    365504 قيدت 

فى 10-05-2005 برقم ايداع   8737 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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88 - شركه احمد عبد الشافي غيث وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    365504 قيدت فى 17-01-2005 برقم 

ايداع   1190 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

89 - احمد محمود عثمان علي وشركاه لتجاره النظارات   شركة سبق قيدها برقم    371427 قيدت فى 

14-09-2005 برقم ايداع   17922 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

90 - خالد سليمان محمد سليمان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    427298 قيدت فى 02-05-2019 برقم 

ايداع   7078 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة 

حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

91 - احمد سراج الدين محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    429701 قيدت فى 15-07-2020 برقم ايداع   

6665 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه

92 - محسن عبدالقادر عمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    213978 قيدت فى 17-10-1981 برقم ايداع   

19353 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

93 - وليد حميده محمد خطاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    272293 قيدت فى 23-05-1992 برقم 

ايداع   6942 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

94 - جورج هنري جبرا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    277845 قيدت فى 10-07-1993 برقم ايداع   

8691 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

95 - وليد سعد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    379971 قيدت فى 30-07-2006 برقم ايداع   16296 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

96 - عبد الرحيم علم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    282484 قيدت فى 26-04-1994 برقم ايداع   

5875 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

97 - سيد محمد عبد السميع وشريكه عاطف محمد عبد السميع   شركة سبق قيدها برقم    349932 قيدت فى 

17-11-2002 برقم ايداع   20083 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافه حقوقه

98 - شركه نجلء جابر وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    424103 قيدت فى 16-10-2018 برقم ايداع   

18287 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

99 - عمر علي ابراهيم علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    276018 قيدت فى 11-02-1993 برقم ايداع   

2114 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

100 - سكينه مرسي محمدي وشركاتها   شركة سبق قيدها برقم    375548 قيدت فى 07-03-2006 برقم 

ايداع   4421 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

101 - عمرو عبد العزيز ايوب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    419989 قيدت فى 22-02-2018 برقم 

ايداع   4072 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

102 - خالد احمد سليمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    430795 قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع   

15212 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة
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internatianal investment Holding Co  103 - شركه الستثمار الدولي القابضه لنشطه معالجه المياة

For Water Treatment Activties )S_A_E(   شركة سبق قيدها برقم    318872 قيدت فى 

06-12-1998 برقم ايداع   22372 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل مد المدة المقررة 

للتصفية وذلك لمدة سنتين تبدء اعتبارا من 30 / 6 / 2022 وحتى 29 / 6 / 2024

104 - مقهى المظ   شركة سبق قيدها برقم    413863 قيدت فى 09-04-2017 برقم ايداع   7048 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

105 - هاقانا جيو حازم عبد الحى قنصوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    413863 قيدت فى 

09-04-2017 برقم ايداع   7048 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

106 - حسام الدين حسنى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    429645 قيدت فى 06-07-2020 برقم ايداع   

6213 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و 

بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

107 - مخبز وحلواني النجانس محمود بيومي حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    315807 قيدت فى 

09-08-1998 برقم ايداع   13745 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلك كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة

108 - خالد فراج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    324100 قيدت فى 10-07-1999 برقم ايداع   12424 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى القاهرة
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رأس المال

1 - سامى رفعت نجيب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     395227 قيدت فى 24-04-2012 برقم ايداع    

6317وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - ابراهيم محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     427878 قيدت فى 24-07-2019 برقم ايداع    

10537وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

3 - مجدى محمد مرسى وشركائة شركة سبق قيدها برقم     343223 قيدت فى 11-12-2001 برقم ايداع    

22311وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  25,000.000

4 - خالد سعد الدين وشركاة شركة سبق قيدها برقم     355760 قيدت فى 24-09-2003 برقم ايداع    16176

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

5 - سلسله محلت أولد الحاج رجب محمد لتجارة الخضار والفاكهة شركة سبق قيدها برقم     413892 قيدت 

فى 10-04-2017 برقم ايداع    7162وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000

6 - هشام محمد نبيل فهمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     415536 قيدت فى 18-07-2017 برقم ايداع    

13307وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

7 - هاشم على هاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     319912 قيدت فى 26-01-1999 برقم ايداع    1071

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

8 - الخولى جروب للتصدير وتعبئه المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     394638 قيدت فى 2012-01-31 

برقم ايداع    1666وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  25,000,000.000

9 - عرفة جلل احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     375634 قيدت فى 09-03-2006 برقم ايداع    

4702وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000,000.000

10 - ماجد شحاته بصخى عبيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     423814 قيدت فى 30-09-2018 برقم 

ايداع    17256وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

11 - مصطفى شفيق عوض اسماعيل و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     408520 قيدت فى 2016-06-21 

برقم ايداع    13132وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - شريف حسن عبدالمجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     434430 قيدت فى 27-03-2022 برقم ايداع    

5977وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

13 - محمد المين فتحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     434788 قيدت فى 25-10-1989 برقم ايداع    

7451وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

14 - اشرف جمال احمد ومحمد احمد اشرف جمال وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     333896 قيدت فى 

05-09-2000 برقم ايداع    16325وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

15 - احمد نجاح حنفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     365517 قيدت فى 18-01-2005 برقم ايداع    

1223وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

16 - اشرف ثابت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     322362 قيدت فى 10-05-1999 برقم ايداع    7807

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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17 - شركه الخير للتجاره والتسويق خالد محمود محمود جبريل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     327727 

قيدت فى 01-12-1999 برقم ايداع    22624وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

18 - سلوي محمود صديق وشريكها شركة سبق قيدها برقم     395426 قيدت فى 22-05-2012 برقم ايداع    

7741وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

19 - سامى محمد مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     298147 قيدت فى 22-09-1996 برقم ايداع    

15839وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

20 - هايدى عادل عزيز وشريكها شركة سبق قيدها برقم     393684 قيدت فى 26-09-2011 برقم ايداع    

13401وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

21 - محمد يوسف زعير وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431582 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    

3707وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

22 - اشرف كامل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     411374 قيدت فى 29-11-2016 برقم ايداع    23323

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

23 - سياك القابضه لمواد ومستلزمات البناء شركة سبق قيدها برقم     391655 قيدت فى 28-11-2010 برقم 

ايداع    17912وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

24 - احمد محمود العرابى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     405045 قيدت فى 12-01-2016 برقم ايداع    

605وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,500,000.000

25 - شركه حلوان لللت والمعدات شركة سبق قيدها برقم     143320 قيدت فى 05-07-1970 برقم ايداع    

5420وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  156,390,500.000

26 - شركة المستوردون العرب ) هشام اسعد عبدالمجيد وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     249332 قيدت فى 

23-11-1987 برقم ايداع    16605وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

27 - وائل يحيي حسين لبيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     381493 قيدت فى 20-09-2006 برقم ايداع    

20720وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

28 - احمد حمدى عبدالرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     427553 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

8442وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  85,500.000

29 - شركه العطار شركة سبق قيدها برقم     292099 قيدت فى 29-10-1995 برقم ايداع    16171وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000.000

30 - محمد عبد ا عبد العلي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     373526 قيدت فى 14-12-2005 برقم ايداع    

23831وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

31 - احمد محمد يسر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     391699 قيدت فى 05-12-2010 برقم ايداع    

18198وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - محمد السيد السيد شحاتة وشر كاة شركة سبق قيدها برقم     297433 قيدت فى 20-08-1996 برقم ايداع    

13472وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 1 بالقطاع ج مشروع 

اندستريا ايست بالقطعة رقم 3 جنوب مدينة العاشر من رمضان - طريق الروبيكى

2 - محمد محى الدين محمود وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     395521 قيدت فى 07-06-2012 برقم ايداع    

8501وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاءالفرع الكائن  بالعنوان / 52 

ش التقوى تقسيم الرئاسه قسم الميريه

3 - محمد محى الدين محمود وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     395521 قيدت فى 07-06-2012 برقم ايداع    

8501وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح /  6 

شارع الحسين من شارع شبين - مصر والسودان مع الغاءه كفرع

4 - سوسن فهمى أمين وشريكها شركة سبق قيدها برقم     396869 قيدت فى 13-02-2013 برقم ايداع    

1974وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شارع 

السبعين قطعه 133 مكتب M004 مبنى رايه قطاع البنوك -التجمع الخامس

5 - سعيد المتولى رجب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     432841 قيدت فى 30-08-2021 برقم ايداع    

13771وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع للشركة بالعنوان / 

محل رقم G263 و الكائن بالمجمع التجارى ) مول العرب ( ميدان جهينة

6 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى شركة سبق قيدها برقم     162232 قيدت فى 19-03-1974 برقم 

ايداع    3352وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع الكائن بالعنوان 

/ المركز التجارى المحل رقم )c1.3 , c1.2 , c1.1 , c3 , c2 , c1( تحت اسم HUB 50mall شارع 

الخمسين - زهراء المعادى - بجوار بنزينة وطنية 2

7 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى شركة سبق قيدها برقم     162232 قيدت فى 19-03-1974 برقم 

ايداع    3352وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع الكائن بالعنوان 

/ محل تجارى رقم 1 بالدور الرضي بالعقار المقام علي القطعة رقم 210ط - منطقة هضبة الهرام

8 - ميشيل توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165994 قيدت فى 04-09-1974 برقم ايداع    10362

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى /  10  ش  سراى  

الزبكيه

9 - ميشيل توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165994 قيدت فى 04-09-1974 برقم ايداع    10362

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء السمة التجارية للفرع المسماه ) 

جولدن تايز (

10 - ممدوح رشدي الغالي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     256907 قيدت فى 02-05-1989 برقم ايداع    

5826وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل المركز الرئيسى ليصبح / 26 

شارع حسين خضر متفرع من شارع عبدالعزيز فهمى ميدان هليوبوليس - الحى الول

11 - دمج شركة بهى الدين الشرم وشركاة ) شركة توصية بسيطة ( فى شركة مسابك القاهرة الكبرى ش0م0م 

شركة سبق قيدها برقم     274356 قيدت فى 24-10-1992 برقم ايداع    13452وفى تاريخ  2022-08-02   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تصويب عنوان الفرع طريق انشاص الصحراوى زمام معرض البساتين 

السماعليه الى المنطقة الحادية عشر ضمن القطعه رقم 1 المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية الزوامل
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12 - مجدى محمد مرسى وشركائة شركة سبق قيدها برقم     343223 قيدت فى 11-12-2001 برقم ايداع    

22311وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مساكن 

عين شمس الشركه العربية بلوك 78 مدخل 1

13 - دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى 

2010 6 30 شركة سبق قيدها برقم     8419 قيدت فى 05-06-1935 برقم ايداع    8734وفى تاريخ  

03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع الكائن بالعنوان / 15 شارع علي الكسار

14 - بموجب جريده الوقائع العدد 224 لسنه 93 حلت الشركة المساهمه المصرية للمقاولت ) العبد ( احدى 

شركات قطاع العمال العام وفقا لحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 شركة سبق قيدها برقم     77685 قيدت 

فى 29-08-1951 برقم ايداع    3708وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة نشاط تصنيع وانتاج الطوب السمنتى بانواعه بجانب نشاط انتاج الخرسانة الجاهزة وذلك بمحطة الخلط 

المركزية الكائنة بالقطعه رقم 13 بلوك 27006 بالمنطقة الصناعية ) ب,ج ( بمساحه 10173 م 2

15 - القطاع العام وشركاته ولئحته التنفيذية شركة سبق قيدها برقم     77685 قيدت فى 29-08-1951 برقم 

ايداع    3708وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة نشاط تصنيع وانتاج 

الطوب السمنتى بانواعه بجانب نشاط انتاج الخرسانة الجاهزة وذلك بمحطة الخلط المركزية الكائنة بالقطعه رقم 

13 بلوك 27006 بالمنطقة الصناعية ) ب,ج ( بمساحه 10173 م 2

16 - شريف محب ابراهيم وشركاة شركة سبق قيدها برقم     373957 قيدت فى 31-12-2005 برقم ايداع    

25099وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح / 7 

مربع 1258 د - شيراتون

17 - الشركة المصرية لليداع والقيد المركزى شركة سبق قيدها برقم     430939 قيدت فى 2020-12-27 

برقم ايداع    16027وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة ارض رقم 

15 القطاع الول مركز المدينة شارع التسعين الجنوبى التجمع الخامس

18 - ابناء شلبي لتجاره الدوات الصحيه والمقاولت المتكامله شركة سبق قيدها برقم     229471 قيدت فى 

12-12-1983 برقم ايداع    21881وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13 

ش عباس العقاد - المنطقه الولى

19 - احمد ضيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     416590 قيدت فى 19-09-2017 برقم ايداع    18567

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان مقر الشركة ليصبح / 

المساحه الدارية بالدور الثانى بمساحه 295 م2 بين محور 12,7 بالمول التجارى ) بلو مول ( الكائن بالقطعه 

S 5-4 الحى الثالث المنطقة الخامسة

20 - شركة اشرف محمد اسماعيل عبد ربة وشريكة  )عدم التعامل على القيد ( شركة سبق قيدها برقم     

388487 قيدت فى 12-05-2009 برقم ايداع    7969وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 8 حارة فايد عابدين- ش الجمهورية - الدور الول -شقة 2 وذلك 

لفسخ الشركة

21 - شركة حسين العنتبلى وشركاه ) شركة السلم التجارية ( شركة سبق قيدها برقم     422082 قيدت فى 

11-06-2018 برقم ايداع    10840وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع للشركة بالعنوان / الحي الثاني - المنطقة الثانية - القطعة رقم s-2-7 التجمع الخامس

22 - امجد محمود ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     202813 قيدت فى 02-04-1980 برقم ايداع    

5541وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى / 3 شارع 

المنتزة
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23 - احمد محمود عبد الرحمن زايد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     384906 قيدت فى 24-06-2007 برقم 

ايداع    1035وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز 

الرئيسى ليصبح شقة رقم )1(,)2( الدور الثانى عقار رقم 313 شارع المحور المركزى الحى السابع - بدل من 

10 شارع البوستة - ميدان العباسية القاهرة وبذلك تم نقل القيد من سجل تجارى القاهرة

24 - فنار تورز شركة سبق قيدها برقم     384906 قيدت فى 24-06-2007 برقم ايداع    1035وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح شقة رقم 

)1(,)2( الدور الثانى عقار رقم 313 شارع المحور المركزى الحى السابع - بدل من 10 شارع البوستة - ميدان 

العباسية القاهرة وبذلك تم نقل القيد من سجل تجارى القاهرة

25 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / 1 ش 6

اكتوبر ترعة السماعيلية مسطرد الدور الرضي و الدور الول - بغرض استغلله بيع وتحضير كشرى

26 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / 1 ش 6

اكتوبر ترعة السماعيلية مسطرد الدور الثالث بغرض مقر ادارى

27 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     259346 قيدت فى 28-10-1989 برقم ايداع    

13506وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / حوض 

الدكر الشرقي 45 ضمن القطعة 95,94 مسطرد - بغرض مطبخ

28 - هلل احمد حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     295804 قيدت فى 30-05-1996 برقم ايداع    

8106وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح / شقة 

2 عمارة 29 شارع محمد عبيد السبع عمارات

29 - مرفت التابعى السيد الحجر وشركاها شركة سبق قيدها برقم     414339 قيدت فى 07-05-2017 برقم 

ايداع    8688وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اضافة فرع بالعنوان / 

القنطرة بجوار مسجد الشيخ عطية الرهباني قسم ثاني دمياط

30 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن فى 419 

شارع فيصل المحل رقم )3( فوق الرضى

31 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن فى   

الشركة العامة للصوامع والتخزين بمجمع معدات تخزين السواح باكية ح / أ

32 - احمد محمد حسن رفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     336871 قيدت فى 07-02-2001 برقم ايداع    

2063وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض المايه 41 ميت حلفا

33 - احمد محمد حسن رفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     336871 قيدت فى 07-02-2001 برقم ايداع    

2063وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعة رقم 262 من 68 ق 44 من 

42 من كدستر حوض الطويل 3 - ناحية ميت حلفا

34 - احمد محمد حسن رفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     336871 قيدت فى 07-02-2001 برقم ايداع    

2063وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز ليصبح / 

الوحده رقم F27 بالدور الخامس فوق البدروم والرضى بالمركز التجارى اركاديا مول الكائن ب )4ا ( كورنيش 

النيل - بولق ابو العل

35 - رضا رمزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     395618 قيدت فى 24-06-2012 برقم ايداع    9150

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة الى / 23 شارع صلح 

الخولى من شارع المطبعه وبذلك ينقل القيد من مكتب سجل تجارى القاهرة
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36 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     416236 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

16990وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محطة وقود شل اوت ) ميدور ( - 

التسعين الشمالى- التجمع الخامس

37 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     416236 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

16990وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الوحدة رقم )A7( بالدور 

الرضى والبدروم بمول سكاى كورت قرية سيدى عبدالرحمن

38 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     416236 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

16990وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المحل رقم )1-6ج( بالمنطقة 15 

نموذج محلت ج6  بالسوق التجارى امتداد مركز مارينا العلمين السياحى بوابة رقم 4 العلمين الجديدة

39 - سهام زكى شحاته وشريكها شركة سبق قيدها برقم     430806 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع    

15294وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة الرئيسى 

ليصبح / 26 أ ش الزيتون برج السلم امام نادى المياه

40 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع / 

داون تاون بالعنوان / القطعة 30 بالقطاع الول - المنطقة المركزية التجمع الخامس - شارع التسعين

41 - شركة المصاعد اوتيس بمصر شركة سبق قيدها برقم     91362 قيدت فى 24-02-1955 برقم ايداع    

 ) O215- 32( 4250وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مسطح اداري

) One kattameya( مشروع )O215( بالدور الثالث - بالبرج رقم

42 - محمد احمد امين فهمي درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     182411 قيدت فى 18-05-1977 برقم 

ايداع    8103وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

31 شارع شامبليون

43 - اكتوجون للصناعات النسيجيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     323000 قيدت فى 30-05-1999 برقم 

ايداع    9439وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تعديل عنوان الفرع 

الكائن في القطعه 1 . 2 بلوك 20009 المنطقه الصناعيه المتداد الغربي مدينه العبور ليصبح بالمنصعين الكائنين 

بالقطعه )1 . 2( بلوك 20009 والقطعة 19 . 20  المتداد الغربي

44 - احمد نجاح حنفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     365517 قيدت فى 18-01-2005 برقم ايداع    

1223وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسى ليصبح / شقة 

9 الكائنه بالدور الخامس فوق الرضى والميزانين بالعقار المقام على القطعتى ارض 1 -2 بلوك 5 ش اللسلكى 

ناصية شارع النصر تقسيم اللسلكى

45 - طارق ابراهيم محمد و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     399958 قيدت فى 17-11-2014 برقم ايداع    

13904وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / وحدة 5 

بحديقة الطفل بشارع ابو داود الظاهري من شارع احمد فخري

46 - شركة الرضا للستيراد ) رمضان حسن وشركاة ( شركة سبق قيدها برقم     400564 قيدت فى 

23-12-2014 برقم ايداع    16106وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم 69 ش الصفا الدور الرضى 168 ش الخليج المصرى

47 - شركة متروبول للطباعه واعمال الكرتون راجى انيس اسكندر وعادل صبحى فرج وشركاهم مع الغاء السمه 

التجاريه شركة سبق قيدها برقم     107890 قيدت فى 17-08-1961 برقم ايداع    11412وفى تاريخ  

15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مركز الشركة ليصبح بالعنوان / البدروم والدور 

الرضى والول فوق الرضى من العقار رقم 11 عطفة الهدارة من شارع عبد العزيز
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48 - احمد عبد ا وشركاة شركة سبق قيدها برقم     399457 قيدت فى 20-08-2014 برقم ايداع    10016

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان / وحدة رقم 

D23 الطابق الرضى ممر CD المجمع التجارى مركز سموحة السياحي جرين بلزا

49 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     416236 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

16990وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حذف الفرع الكائن /  الوحده 

التجارية المحل رقم 9 بالمبنى الداري والتجارى ريفر-ووك - القطعة رقم 21 منطقة المستثمرين الشمالية - 

محور محمد نجيب

50 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     416236 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

16990وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حذف الفرع الكائن بالعنوان/ 

محطه وقود شل اوت الكليه الحربيه ش عبد الحميد بدوى تقاطع كوبرى المطار  و نشاطه مطعم سندوتشات و 

وجبات جاهزة

51 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     416236 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

16990وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل نشاط الفرع الكائن فى / 

المحل التجارى رقم 33 ش 9 بالقطعه رقم 200 تقسيم شركة المعادى للتنمية والتعمير معادى السرايات ليصبح 

نشاطه ) تحضير وبيع السندوتشات والوجبات الجاهزة (

52 - بنك القاهره ش م م شركة سبق قيدها برقم     80058 قيدت فى 18-06-2012 برقم ايداع    1000004

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر فرع المنيل من 60 ش الملك 

الصالح ليصبح 82 ش المنيل - شياخة المنيل غرب - قسم مصر القديمة

53 - بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم     80058 قيدت فى 18-06-2012 برقم ايداع    1000004وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر فرع المنيل من 60 ش الملك الصالح 

ليصبح 82 ش المنيل - شياخة المنيل غرب - قسم مصر القديمة

54 - ورثه نبيل عبده فرج عنهم امير نبيل عبده فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     188947 قيدت فى 

27-04-1978 برقم ايداع    6777وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مقر الشركة ليصبح / 5 شارع طشتمر

55 - ورثه نبيل عبده فرج عنهم امير نبيل عبده فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     188947 قيدت فى 

27-04-1978 برقم ايداع    6777وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع بالعنوان / 22 ش عبدالخالق ثروت

56 - شركة الشامى للتجارة ) عبد السلم يوسف يوسف الشامى ( شركة سبق قيدها برقم     265537 قيدت فى 

29-01-1991 برقم ايداع    1288وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 145 شارع السبتية بجوار مسجد الخرس قسم بولق ابو العل

57 - شركة الشامى للتجارة ) عبد السلم يوسف يوسف الشامى ( شركة سبق قيدها برقم     265537 قيدت فى 

29-01-1991 برقم ايداع    1288وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل عنوان الفرع ليصبح / الروضة 1 زمام ميت حلفا

58 - يونى ترافيل للسياحه السعيد محمد متولى طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     434916 قيدت فى 

07-07-2014 برقم ايداع    2924وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان بجعله / شقه 712 الدور السابع عقار 2 عمارات اول مايو مدخل أ شارع النصر -

59 - انطوان رمزي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     349007 قيدت فى 02-10-2002 برقم ايداع    

17243وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى / 84 

شارع عمر لطفى تقاطع كامل تويج - دور 3 علوى شقة 311 محطة البراهيمية
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60 - محمد نور الدين عبد العظيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     393638 قيدت فى 20-09-2011 برقم 

ايداع    13028وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة 

ليصبح / مربع 524 برج أ شقة 24 الدور الثانى فوق الرض

61 - محرز مصطفى و محمد  جرانه وشريكتهم شركة سبق قيدها برقم     404888 قيدت فى 2016-01-04 

برقم ايداع    113وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

شقة رقم 1 عقار رقم 2037 زهراء مدينة نصر

62 - منى حسن عريبه وشركاها شركة سبق قيدها برقم     405861 قيدت فى 17-02-2016 برقم ايداع    

3180وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع جديد بالعنوان / 

شارع البرت الول - سموحة - بالعمارة )A( بالدور الرضي

63 - منى حسن عريبه وشركاها شركة سبق قيدها برقم     405861 قيدت فى 17-02-2016 برقم ايداع    

3180وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء فرع طنطا وعنوانه تقاطع 

شارع المين مع شارع مروان ابن الحكم

64 - شركة محمد عمادالدين سعدالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     428518 قيدت فى 2019-10-31 

برقم ايداع    15310وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 1 عمارة 

رقم 61 شارع التحرير شيراتون

65 - شركة محمد عمادالدين سعدالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     428518 قيدت فى 2019-10-31 

برقم ايداع    15310وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 30 

عمارات المهمات امتداد رمسيس

66 - شركه سارامى للسكان والتعمير شركة سبق قيدها برقم     263550 قيدت فى 01-09-1990 برقم ايداع    

10320وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تمت الموافقة على تغير المركز 

الرئيسي ليصبح / يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكائن في 4 شارع خالد ابن الوليد -

مساكن شيراتون

67 - الصفا لبيع وتجهيز وتعبئة السماك ) احمد محمد عبد الرحمن يوسف وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     

346745 قيدت فى 18-06-2002 برقم ايداع    10362وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركه / كرفت زون بمدينتى المحلين رقمى 51 - 52 بلوك 5 بالمنطقه الحرفيه 

التجاريه

68 - شركه العربى للتجارة والصناعه) العربي( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     269753 قيدت فى 

16-11-1991 برقم ايداع    16083وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع جديد للشركة الكائن / المحل رقم )1( بالدور الرضي بالعقار رقم 5/2 نموذج 30 بالشطر الثالث / 

اللسلكي المعادى الجديدة

69 - احمد ماهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     431801 قيدت فى 24-03-2021 برقم ايداع    4677

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 

قطعة رقم 266 بمنطقة الصناعات الصغيرة ) الورش 300 م ( بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين 

السخنة التجمع الثالث

70 - مغربى على محمود علوان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     212461 قيدت فى 28-07-1981 برقم 

ايداع    12162وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز 

الرئيسي للشركة ليصبح / شقة 7 الدور الثاني عقار رقم 1 شارع صالح عبد الهادي ناصية منشية الصدر

71 - مغربى على محمود علوان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     212461 قيدت فى 28-07-1981 برقم 

ايداع    12162وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء فرع الشركة الكائن 

في مدينة شبين الكوم طلعت حرب
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72 - خالد خير ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     364289 قيدت فى 24-11-2004 برقم ايداع    20192

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ومركزها الرئيسي 

ليصبح شقة رقم 36 الدور 12 عقار رقم 85 شارع حافظ رمضان مع الغائه كفرع للشركة بذات العنوان

73 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى شركة سبق قيدها برقم     162232 قيدت فى 1974-03-19 

برقم ايداع    3352وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الدارى 

الكائن فى / 13-14 ش جول جمال

74 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى شركة سبق قيدها برقم     162232 قيدت فى 1974-03-19 

برقم ايداع    3352وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع ادارى 

بالعنوان الكائن في / الكيلو 20 - قطعة الرض رقم 304 خارج زمام ابورواش

75 - راتوماج للتجاره والهندسه ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     173185 قيدت فى 08-11-1975 برقم 

ايداع    12942وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع الكائن /فى 

العقار 28 شارع اسماء فهمى

76 - مصطفى يوسف سيد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     434791 قيدت فى 20-07-2022 برقم 

ايداع    14716وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 

الكائن / 8 أ شارع طومان باى

77 - الرضا المصرية للمستلزمات الطبية ) كوجر ( ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     251027 قيدت فى 

28-08-2005 برقم ايداع    1784988وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

غلق الفرع الكائن فى المحل رقم 4 الكائن 51 شارع القصر العينى

78 - الرضا المصرية للمستلزمات الطبية ) كوجر ( ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     251027 قيدت فى 

09-03-1988 برقم ايداع    3952وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق 

الفرع الكائن فى / 51 شارع القصر العينى محل رقم 4

79 - جى اى جى للتأمين )مصر(ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     280614 قيدت فى 25-12-1993 برقم 

ايداع    17601وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

مول 103 - القطاع الول - مركز المدينة الدور الثالث فوق الرضي - التجمع الخامس

80 - هشام الغنيمى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     329229 قيدت فى 13-02-2000 برقم ايداع    2603

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح 7 شارع 

المشير احمد اسماعيل - شيراتون

81 - اسلم عاطف ومحمد حسين شركة سبق قيدها برقم     411905 قيدت فى 28-12-2016 برقم ايداع    

25394وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان / المركز 

التجارى سان ستيفانو شارع الجيش مساحة خالية بالدور الرضي امام محل بيلدونا - قسم شرطة الرمل

82 - محمد احمد انور حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     430954 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    

16133وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

للشركة ليصبح بالعنوان /  شقة رقم ) 1( بالدور العاشر  عقار رقم )29(  عمارات العبور صلح سالم قسم مصر 

الجديدة - القاهرة بدل من /  شقة رقم )8( بالدور السادس عقار رقم )35(  عمارات العبور )البرج سابقا ( صلح 

سالم قسم مصر الجديدة القاهرة

83 - طلعت نظير مسعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     365047 قيدت فى 28-12-2004 برقم ايداع    

22603وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع كمركز صيانة للشركة 

بالعنوان / 4 شارع محمد حلمي متفرع من شارع الجمعية - فيصل
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84 - علء محمد نبيه عبد الهادى واحمد سعيد ابراهيم على عصفور شركة سبق قيدها برقم     429722 قيدت 

فى 16-07-2020 برقم ايداع    6817وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع بالعنوان / 29 محطة اوت بجوار بوابة 6 مدينة الخمائل طريق المحور بعد مسجد الشرطة

85 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م شركة سبق قيدها برقم     133490 قيدت فى 

30-08-1967 برقم ايداع    2221وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع بالعنوان / 3 ش 15 مايو - بيجام

86 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م شركة سبق قيدها برقم     133490 قيدت فى 

30-08-1967 برقم ايداع    2221وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / 4 عطفة النصارى - فم الخليج

87 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م شركة سبق قيدها برقم     133490 قيدت فى 

30-08-1967 برقم ايداع    2221وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / 55 ش كتخذا

88 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م شركة سبق قيدها برقم     133490 قيدت فى 

30-08-1967 برقم ايداع    2221وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / 4 عطفة مقلد من شارع السبتية

89 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م شركة سبق قيدها برقم     133490 قيدت فى 

30-08-1967 برقم ايداع    2221وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / 35  ش السبتية

90 - اجيبشيان ميكرو سوليوشنز ) Egyptian Micro Solution ) E.M.S شركة سبق قيدها برقم     

277772 قيدت فى 03-07-1993 برقم ايداع    8421وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 8 ش ابو ذر الغفارى - الدور الرضى بنشاط / مركز صيانة مستلزمات 

كمبيوتر

91 - جمعه صفوت ومحمد حماد شركة سبق قيدها برقم     293172 قيدت فى 24-12-1995 برقم ايداع    

19705وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة 109 

عمارة 4 أ طريق النصر

92 - محمد عبد الحميد شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم     376969 قيدت فى 02-05-2006 برقم ايداع    

8638وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع السكندرية بالعنوان 

/ 114 تعاونيات سموحة شقة 51 قسم سيدى جابر

93 - محمد عبد الحميد شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم     376969 قيدت فى 02-05-2006 برقم ايداع    

8638وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء فرع المحلة الكبرى فى 

العنوان / 17 ش الزينى من ش الجيش امام مسجد قادوس قسم اول المحلة

94 - محمد طلعت نصر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     428220 قيدت فى 24-09-2019 برقم ايداع    

13149وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 

3 بالدور الول علوى بالعقار رقم 5 شارع ابراهيم ابو النجا المنطقة السادسة بجوار ايمبى

95 - محمد مصطفى محمد حسن حماد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     434294 قيدت فى 2018-07-24 

برقم ايداع    10498وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم13 الكائنة 

بالدور السابع فوق الميزانين والرضي والبدروم بالعقار104 شارع عباس العقاد

96 - محمد مصطفى محمد حسن حماد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     434294 قيدت فى 2018-07-24 

برقم ايداع    10498وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش جامعه الدول 

العربيه المهندسين العجوزه
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97 - التجارى الدولى للسمسره فى الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     434773 قيدت فى 2010-06-29 

برقم ايداع    1411328وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مقر فرع 

الشركة بحى مصر الجديدة بالقاهرة ليصبح وحدة رقم H الدور الول بمشروع بالمول التجارى الماظه افينيو احد 

اجزاء المشروع Sky GATA بالسور الخارجى لقاعدة الماظة الجوية بجوار مستشفى مصر للطيران

98 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نقل مقر 

فرع 6 أكتوبر من مقرة الحالى الكائن فى برج 3 محور مركزى ابراج برعى بلزا 6 أكتوبر الى مقرة الجديد 

الكائن فى / 8 ابراج برعى بلزا مدينة 6 أكتوبر

99 - شركه الستثمارات السياحيه ش 0م 0م تيكو 0 شركة سبق قيدها برقم     197380 قيدت فى 

15-07-1979 برقم ايداع    10446وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم ) A-B3-04-,A-B3-EX15 ( بمشروع المارينا الكائنة في مراسي بالساحل 

الشمالي

100 - النهار للسياحه لطفي ابو زيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     228004 قيدت فى 14-09-1983 برقم 

ايداع    17088وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مقر الشركة الى 

العنوان شقة رقم 2 بالدور الول 2 شارع مظلوم - قسم عابدين بدل من 2 شارع مظلوم

101 - شركة اوشين للسياحه ش م م شركة سبق قيدها برقم     282996 قيدت فى 05-06-1994 برقم ايداع    

7516وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسى للشركة 

ليصبح / شقة رقم )101( الدور الول بالعقار رقم )70( عمارات عثمان - ش على امين

102 - ايمن فريد سعيد حماد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     380548 قيدت فى 15-08-2006 برقم ايداع    

17936وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / قطعة 128 

المنطقة الصناعية - الصناعات الصغيرة البدروم و الدور الول و الدور الثاني بالتجمع الثالث

103 - السيد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     394500 قيدت فى 12-01-2012 برقم ايداع    745وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 شارع بستان الكافورى الفجالة الطابق 

الول

104 - السيد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     394500 قيدت فى 12-01-2012 برقم ايداع    745وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12شارع بستان الكافورى الفجالة  الطابق 

الثانى

105 - بيتر نبيل راشد عطا ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     408151 قيدت فى 01-06-2016 برقم 

ايداع    10959وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

فيل رقم 286 بلمنطقة الولى الحى الثانى التجمع الخامس
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النشاط

1 - سامى رفعت نجيب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     395227 قيدت فى 24-04-2012 برقم ايداع    

6317 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / تجارة 

المستحضرات الدوائية والتجميل والمكملت الغذائية والمطهرات والمستلزمات الطبية والمستحضرات البيطرية 

والتصنيع لدى الغير

2 - سوسن فهمى أمين وشريكها شركة سبق قيدها برقم     396869 قيدت فى 13-02-2013 برقم ايداع    

1974 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصدير

3 - سوسن فهمى أمين وشريكها شركة سبق قيدها برقم     396869 قيدت فى 13-02-2013 برقم ايداع    

1974 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصدير

4 - قدرى محمد حموده وشريكته شركة سبق قيدها برقم     413465 قيدت فى 16-03-2017 برقم ايداع    

5490 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط / توريد اثاث مكتبى فقط والغاء نشاط 

المقاولت العامه

5 - شركه بيتا المحدوده شركة سبق قيدها برقم     261526 قيدت فى 15-03-1990 برقم ايداع    3806 وفى 

تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  توكيلت تجاريه وتصدير واستيراد والقيام باعمال التوريدات 

والتركيبات الخاصه بالمواد المقاومة للحريق والعزل الحرارى والتى تستوردها الشركه فى حدود القوانين المسموح 

بها واصلح وصيانة الجهزة الكهربائيه و الجهزة العلميه مقاولت المبانى المتكاملة واعمال النشاءات المعدنية 

واعمال المنشأت الصناعية والعمال التكميلية التخصصية   ويجوز للشركه ان يكون لها مصلحة او تشترك باى 

وجه من الوجوه مع شركات تزاول اعمال شبيهه باعمالها او قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج فى الشركات  سالفة الذكر او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه

6 - دمج شركة بهى الدين الشرم وشركاة ) شركة توصية بسيطة ( فى شركة مسابك القاهرة الكبرى ش0م0م 

شركة سبق قيدها برقم     274356 قيدت فى 24-10-1992 برقم ايداع    13452 وفى تاريخ  

02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / 1  القيام باعمال سباكه الحديد والصلب 

والزهر واى معان اخرى وتشغيلها لحسابها او لحساب الغير 2   تصنيع وتجميع الطلمبات بكافه انواعها 3   

استيراد مستلزمات النتاج فى حدود غرض الشركة 4   لتسويق والمتاجرة والتوزيع المحلى وتقديم خدمات ما بعد 

البيع  لمنتجات الشركة والمصنع المحلى 5   التصدير 6   اللت والمعدات والماكينات النتاجيه لصالح الشركه 

ولصالح الغير 7   تصنيع وانتاج  جميع مهمات المرافق من محابس المياه والبوابات المائيه ولوازم المواسير من 

وصلت ميكانيكيه ومشغل الهواء وجيروبكس ) صندوق تروس  ( وهيدروليك دامبز ) خامد( 8   تصنيع وتجميع 

المعدات واللت اللزمه لمحطات توليد الطاقه المتجدده ) طاقه شمسيه  رياح  بيوجاز( الستيراد بصفة عامة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والمنشات التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ل احكام القانون ولئحتة التنفيذية

7 - انطونيوس وشركاة شركة سبق قيدها برقم     319198 قيدت فى 17-12-1998 برقم ايداع    23340 

وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى غرض الشركة التى :- تجميع وتصنيع مواتير 

كهرباء وطلمبات مياه - تصنيع ادوات الحفر - تصنيع معدات غسيل - تصنيع وتعبئة منظفات لغسيل الملبس

8 - مجدى محمد مرسى وشركائة شركة سبق قيدها برقم     343223 قيدت فى 11-12-2001 برقم ايداع    

22311 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / الحدايد والبويات 

ومقاولتها
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9 - خالد سعد الدين وشركاة شركة سبق قيدها برقم     355760 قيدت فى 24-09-2003 برقم ايداع    16176 

وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستثمار العقارى

10 - هاشم على هاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     319912 قيدت فى 26-01-1999 برقم ايداع    

1071 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

11 - الخولى جروب للتصدير وتعبئه المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     394638 قيدت فى 

31-01-2012 برقم ايداع    1666 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح 

/ تصدير و تعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائية وتهيئة المحاصيل الزراعية

12 - اشرف محمد احمد بسيونى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     272822 قيدت فى 08-07-1992 برقم 

ايداع    8650 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / العاب 

ومستلزمات وملبس الطفال والدوات والمستلزمات المكتبية والمدرسية والتوكيلت التجارية والستيراد 

والتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 و19 (

13 - سيسل للطفوله الذكيه شركة سبق قيدها برقم     272822 قيدت فى 08-07-1992 برقم ايداع    8650 

وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / العاب ومستلزمات وملبس 

الطفال والدوات والمستلزمات المكتبية والمدرسية والتوكيلت التجارية والستيراد والتصدير ) فيماعدا الفقرة 36 

من المجموعه 6 و19 (

14 - ايسترن تكنولوجي جيمي فاروق وشركاة شركة سبق قيدها برقم     381515 قيدت فى 2006-09-20 

برقم ايداع    20802 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع وتجميع جميع 

انواع طابعات حاسب الى وماكينات التصوير وماسحات الضوئية والفاكسات الى نشاط الشركة - موافقة امنية رقم 

394 لسنة 2022

15 - عرفة جلل احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     375634 قيدت فى 09-03-2006 برقم ايداع    

4702 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستثمار العقارى فى غرض الشركه

16 - شركه مينا ترادكس ش . ذ . م . م شركة سبق قيدها برقم     273003 قيدت فى 21-07-1992 برقم 

ايداع    9195 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : الستيراد 

والتصديروالتجاره الخارجيه والداخليه والتوكيلت التجاريه للشركات والهيئات العامه  فى مجال البترول والغاز 

وجميع النشطه المختلفه بهذا المجال وغيرها والستشارات الصناعيه  والمساعدات الفنيه  وللشركه الحق فى انشاء 

صناعات صغيره بشرط اليترتب على ذلك مخالفه احكام القرار الوزارى رقم 204 لسنه 1991 ونقل وتوصيل 

الغاز من موقع النتاج الى مواقع الستخدام بواسطه الناقلت المتخصصه اوالنابيب وليشمل ذلك نقل البترول 

وانتاج وتعبئه اسطوانات البوتاجاز.  والستيراد والتصدير والتجاره الخارجيه والداخليه والتوكيلت التجاريه 

للجهزه الطبيه والدويه والمستحضرات الطبيه والكواشف الطبيه وادوات واجهزه المعامل والبحث الطبى 

والكيماويات والسموم الخاصه بمكافحه الحشرات والقوارض والفات للشركات والهيئات العامه فى المجالت الطبيه 

والصيدليات والمستشفيات الخاصه والعامه  ووزارات الصحه والمستشفيات الجامعيه والتعليميه والكواشف الطبيه 

ومقاولت محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود للقطاع الحكومى والجهات الملزمه 

بالخصم والضافه فقط .اقامه وانشاء مصنع لتصنيع طلمبات وضواغط الغاز بمختلف انواعها وكافه انواع 

المقاولت و العمال المتخصصه. مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استخراج 

التراخيص الزمه لكل نشاط على حدى.

17 - شركة حسين العنتبلى وشركاه ) شركة السلم التجارية ( شركة سبق قيدها برقم     422082 قيدت فى 

11-06-2018 برقم ايداع    10840 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح تاجير وحدات عقارية

18 - محمد نهاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     240112 قيدت فى 30-03-1986 برقم ايداع    3890 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تجارة العطور وادوات التجميل
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19 - عماد ماهر لويز و شركاه شركة سبق قيدها برقم     422164 قيدت فى 14-06-2018 برقم ايداع    

11109 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / القيام بالعمال التجارية 

والتوزيع ) مستلزمات التصوير الفوتوغرافى ( والستيراد ) فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (

20 - شركه البراق للخدمات والحراسه شركة سبق قيدها برقم     347475 قيدت فى 21-07-2002 برقم ايداع    

12541 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة بحذف نشاط / امن وحراسة 

ليصبح نشاط الشركة / خدمات اصلح وصيانة العمال الكهروميكانيكية

21 - مرفت التابعى السيد الحجر وشركاها شركة سبق قيدها برقم     414339 قيدت فى 07-05-2017 برقم 

ايداع    8688 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تقديم الخدمات الخاصة بنقل 

الطلب ) فيماعدا توريد العمالة والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية 

رقم 57 لسنة 2022

22 - هانى شاكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     433434 قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع    18286 

وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع مواد دعاية واعلن ) فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنتر نت بعد الحصول على التراخيص اللزمة

23 - شركة سويسال للهندسة والنشاءات التجارية ) مجدي محمود على حسن النطاكي وشريكته ( شركة سبق 

قيدها برقم     180662 قيدت فى 06-02-1977 برقم ايداع    2359 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح الغاء نشاط :- 1/ التجار في المعدات واللت الطبية والميكانيكية والكهربائية وفي الدوات 

والجهزة الرياضية واللنشات البحرية وفي بيع الدراجات التجارية بجميع انواعها 2/ الستيراد والتصدير

24 - المصانع الحديثه ) شركه العقاد لصناعه الشرائط و التكيت شركة سبق قيدها برقم     181582 قيدت فى 

30-03-1977 برقم ايداع    5432 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح / اضافة نشاط ) استيراد مستلزمات انتاج المصنع وليس التجار واضافة نشاط التصدير

25 - شركة رائف وراجح رفيق بطرس وورثته شركة سبق قيدها برقم     350519 قيدت فى 2002-12-25 

برقم ايداع    21981 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / المقاولت 

المتكاملة والستثمار العقارى والستيراد والتصدير للمركز العام والفروع ) فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 (

26 - يوسف احمد معوض ابو العز و شركاه شركة سبق قيدها برقم     403990 قيدت فى 22-11-2015 برقم 

ايداع    16343 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / تصنيع 

وتجميع الدوات الكهربائية والميكانيكية وتوريدات عمومية ) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد العمالة ( ومقاولت والتصدير

27 - شركه المنتجعات السياحيه  محمد سامي احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     337958 قيدت فى 

07-04-2001 برقم ايداع    5294 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / ادارة 

وتشغيل الفنادق والمدن الترفيهية والرياضية والمطاعم وتوصيل الطلبات

28 - محمد عادل فؤاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     411860 قيدت فى 26-02-2016 برقم ايداع    

25209 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / انتاج الورق ومنتجاته

29 - شركة متروبول للطباعه واعمال الكرتون راجى انيس اسكندر وعادل صبحى فرج وشركاهم مع الغاء السمه 

التجاريه شركة سبق قيدها برقم     107890 قيدت فى 17-08-1961 برقم ايداع    11412 وفى تاريخ  

15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / الطباعة وتصنيع منتجات ورقية واعمال 

وتجارة الورق والكرتون والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19

30 - اشرف ثابت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     322362 قيدت فى 10-05-1999 برقم ايداع    7807 

وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / التخليص الجمركى 

والتصدير والنقل الدولى والنقل البرى للبضائع
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31 - شركه الخير للتجاره والتسويق خالد محمود محمود جبريل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     327727 

قيدت فى 01-12-1999 برقم ايداع    22624 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة 

نشاط / توريدات عمومية ومقاولت عامة

32 - سامي محمد فهمي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     364922 قيدت فى 22-12-2004 برقم ايداع    

22205 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة باضافة نشاط / التوكيلت 

التجارية

33 - ديجيتال كونكشن ) رفعت رسمي جرجس وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     394791 قيدت فى 

21-02-2012 برقم ايداع    2859 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح / الستيراد والتوريدات العمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته (

34 - احمد عبد ا وشركاة شركة سبق قيدها برقم     399457 قيدت فى 20-08-2014 برقم ايداع    10016 

وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات 

والكافتيريات

35 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     416236 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

16990 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستيراد والتصدير لنشاط الشركة 

) فيماعدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (

36 - شركه برسوم مصر للتوريدات واعمال الطرق شركة سبق قيدها برقم     332003 قيدت فى 

10-06-2000 برقم ايداع    10800 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / نقل 

المواد البترولية

37 - علء مفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     407383 قيدت فى 24-04-2016 برقم ايداع    8421 

وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط جديد للشركة ليصبح / الستيراد والتصدير ) 

فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 ( والتوكيلت التجارية والتوزيع والتوريدات العمومية )فيما 

عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( - المقاولت ومباشرة جميع العمليات 

التي تتصل باغراض الشركة او تساعد على تحقيقها بما في ذلك شراء العقارات وبيعها مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح السارية وتوريد ماكينات ومستلزمات المصانع والكيماويات والعدد والدوات وتوريد الجهزة للمعامل 

البحثية ومستلزماتها وصيانتها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

38 - احمد محمد شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     431394 قيدت فى 16-02-2021 برقم ايداع    

2476 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / تجارة الملبس 

الداخلية فقط

39 - الشركه الفنيه للشغال المعدنيه اولد محمد جاد الكريم على شركة سبق قيدها برقم     257494 قيدت فى 

20-06-1989 برقم ايداع    7804 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة 

ليصبح تجارة الحديد

40 - المصرية للمقاولت والديكور ياسمين سمره وشركائها شركة سبق قيدها برقم     369489 قيدت فى 

02-07-2005 برقم ايداع    12647 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / 

توريد وتجارة المواد الغذائية

41 - مدام سو للملبس الجاهزه سعاد ضاحي وشركاها شركة سبق قيدها برقم     257201 قيدت فى 

29-05-1989 برقم ايداع    6887 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط / 

الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 (
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42 - كادى للتجارة والمقاولت محمد صالح البقرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     407445 قيدت فى 

27-04-2016 برقم ايداع    8576 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / 

التسويق العقارى والستشارات الهندسية

43 - محمد يوسف زعير وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431582 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    

3707 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصدير والتوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية للمصاعد الكهربائية وصيانتها وكافة النشطة الخدمية وانظمة اطفاء الحريق اليدوى 

والوتوماتيك وتوريد ما يلزم المن الصناعى واعمال الداتا سنتر والتركيبات النترنت وكابلتها ومحطاتها 

وخدمات واعمال النترنت والكمبيوتر وتوريدتهما ومستلزماتهما وتركيب شبكاتهما وكافة توريداتهاوصياناتهما 

وكذلك انشاء واقامة وادارة المعارض والمؤتمرات بانواعها وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة 

بانواعها ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية والملبس العسكرية وتوريد العمالة بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم / 444 لسنة 2022

44 - احمد ماهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     431801 قيدت فى 24-03-2021 برقم ايداع    4677 

وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / بيع وتوريد اللحوم والدواجن 

المذبوحه المجمده ومنتجاتها والسماك وتعبئه المواد الغذائيه وتصنيع وتوريد وبيع المنتجات التية ) بانيه دجاج 

سوسيس فراخ مدخن سوسيس رستو رومى لنشون فراخ لنشون رومى لحوم مدخنه اجزاء دواجن مدخنه قشدة 

دواجن لحم دواجن صافى مدخن كفته متبله ) لحوم دجاج ( لحوم بارده رستو روستو بقرى مطبوخ مصنعات 

مختلفة من لحوم الضان او البقر بولبيف كانيف هامبورجر لحوم بيف برجر هامبورجر دجاج لنشون بقرى لحم 

سجق متبل سجق دراج سوسيس دواجن سجق وجبات جاهزة مصنعات اسماك مطهية او نصف مطهية وحفظ 

وتعبئة الخضروات بالتخليل والتبريد والتجميد

45 - خالد خير ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     364289 قيدت فى 24-11-2004 برقم ايداع    20192 

وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل عرض الشركة ليصبح التصنيع والتعيئة لدى الغير, 

تجارة وتوزيع جميع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية باليشرة بكافة اشكالها واحجامها وبمختلف مكوناتها 

والروائح والعطور ومشتقاتها, الدوية والمكملت الغذائية ) الكبسولت الجيلتينية ( , الدوية البيطرية , وكذلك 

جميع منتجات العناية بصحة ونظافة الطقل , صابون الستحمام السائل ولوف الستحمام , صابون ومطهر اليدين 

والشامبوهات , المستلزمات الطبية , المطهرات والمنظفات ومواد  التعقيم الخاصة بغرف العمليات والمعامل 

والعيادات والمستشفيات والمنازل , الستيراد والتصدير, التوكيلت التجارية

46 - شركة الصناعات الهندسية المعمارية للنشاء والتعمير ) ايكون ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

182224 قيدت فى 08-05-1977 برقم ايداع    7434 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل غرض الشركة ليصبح علي النحو التالي: صناعة وتجارة اللت والمعدات والمركبات والمواد المعمارية 

والقيام بالعمال التجارية والتوكيلت واعمال الستيراد والتصدير اللزمة لمباشرة غرضها …. تصنيع:  1.

قطاعات حديد ملونة ومجلفنة وسوداء  2.صاج معرج ملون ومجلفن  3.ساندوتش بانلز  4.باب وشباك الومنيوم  

5.وحدات اعاشة متنقلة وسابقة التجهيز )كرافانات(  6.مواسير حديد أطوال وأقطار مختلفة مجلفنة وسوداء  بشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   الستثمار والمساهمة والشتراك بصورة مباشرة وغير 

مباشرة في الشركات التي تعمل في كافة المجالت والنشطة الصناعية والنشاءات الهندسية.   الشتراك 

والمساهمة في الشركات التي تعمل في المجالت السابقة أو التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون, وكل ما سبق فيما عدا النشطة المنصوص عليها بالمادة )27( من قانون سوق رأس المال رقم 95 

لسنة 1992 والمادتين )120( و )122( من اللئحه التنفيذية لذات القانون.

47 - هندسة طلمبات اولد انور قديس بباوى شركة سبق قيدها برقم     255203 قيدت فى 02-01-1989 برقم 

ايداع    159 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع وتجميع الطلمبات 

لجميع الغراض وخطوط النتاج
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48 - شركه حلوان لللت والمعدات شركة سبق قيدها برقم     143320 قيدت فى 05-07-1970 برقم ايداع    

5420 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يصبح غرض الشركة هو النتاج الحربى وتنفيذ 

احتياجات القوات المسلحة بالضافة الى انتاج وتشغيل وبيع وتصدير النواع المختلفة من اللت والمعدات 

الميكانيكية والت الورش اللت والمعدات الزراعية خطوط النتاج الكاملة المركبات والمقطورات ومعدات النقل 

والمناولة   معدات البيئة   العدد والسطمبات والملحقات   المنتجات المعدنية والخشبية   تجهيز المركبات 

والمقطورات التركيبات الميكانيكية والكهربائية واعمال الصيانة والعمرات   المعاملت السطحية والحرارية 

وغيرها والتجار فى كافة هذه النشطه سواء بالداخل او الخارج والقيام بانشطه المقاولت والستشارات الهندسية 

والختبارات الفنية ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج ولها فى ذلك تأسيس الشركات كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها

49 - اولد محمد احمد فرج شركة سبق قيدها برقم     229556 قيدت فى 15-12-1983 برقم ايداع    22055 

وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تجارة العدد والدوات الكهربائيه 

والليكترونيه والجهزة المنزليه وقطع الغيار الخاصه بهذه الجهزة ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (

50 - شركة المستوردون العرب ) هشام اسعد عبدالمجيد وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     249332 قيدت فى 

23-11-1987 برقم ايداع    16605 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تجارة 

جميع انواع السلك الحديدية والسلك الشبك

51 - جمعه صفوت ومحمد حماد شركة سبق قيدها برقم     293172 قيدت فى 24-12-1995 برقم ايداع    

19705 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح المقاولت العامة و 

المتكاملة و التخصصية , مقاولت العمال الميكانيكية و الكهربائية و الكهروميكانيكية و اللكترونية , مقاولت 

تركيب شبكات التصالت , مقاولت النشاءات المعدنية و اعمال المبانى و الساسات , مقاولت اعمال الطرق و 

المبانى و الراضى و الكبارى و المطارات و مدها بالمرافق الساسية من ) صرف – مياه – كهرباء ( , مقاولت 

محطات و شبكات المياه و الصرف الصحى و شبكات الغاز و الوقود , مقاولت اعمال النشاءات و محطات القوى 

المائية و الحرارية , مقاولت أعمال شبكات التيار الخفيف , أنشطة البناء للسكان العائلي والداري والتجاري , 

مقاولت اعمال الستصلح الزراعى و خدمات التشجير و اللند سكيب , مقاولت أعمال صيانة المسطحات 

الخضراء , استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع , وإستزراع الراضي 

المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطرق الغمر , إعداد دراسات الجدوي للمشروعات , بيع 

وتأجير معدات وآلت البناء بكافة انواعها ) فيما عدا التأجير التمويلي ( , ادارة الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى 

السياحية , إدارة المشروعات , إعداد التصميمات الهندسية , الشراف علي تنفيذ المشروعات , انشاء و إدارة 

المطاعم السياحية و الكافيتريات الثابتة , إقامة و إدارة و تشغيل المحلت و الوحدات الدراية والسكنية والفندقية , 

حق استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز ( , التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا  , الستيراد و 

التصدير و التوكيلت التجارية , و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

52 - المروه للمنسوجات والملبس الجاهزه محمود محمد عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

297597 قيدت فى 27-08-1996 برقم ايداع    14020 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط / تصنيع كافة الكمامات بنواعها

53 - سمير حنا اسحاق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     267972 قيدت فى 29-07-1991 برقم ايداع    

9550 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستيراد
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54 - محمد فكري عامر – عامر فيجن للتصميمات الهندسية و المقاولت )ش.م.م( شركة مساهمة موسسة وفقا 

لحكام القانون المصري )قانون رقم 159 لسنة 1981 و لئحته التنفيذية( شركة سبق قيدها برقم     397106 

قيدت فى 31-03-2013 برقم ايداع    4072 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

النشاط ليصبح / المقاولت العامة و اعداد التصميمات الهندسية و التوريدات العمومية و استصلح و تجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين و تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ؛ ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض و الستثمار 

العقاري

55 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  1.أن تعمل لحسابها 

وحساب غيرها في مصر والخارج في صناعة المواد الغذائية المختلفة بصفة عامة وفي مجال البسكويت بأنواعه 

وشيكولته والحلويات بأنواعها والفطائر والعجائن الغذائية ومنتجات الخبز والكيك وغيرها بما فيها صناعة الغذية 

المدرسية وتوفير احتياجات الهيئات والمؤسسات من هذه المنتجات بقصد البيع بالسواق المحلية والخارجية 

واستيراد ما يلزم لهذه الصناعة والقيام بالعمال الصناعية, والتجارية والمالية التي تتعلق بها والقيام بذاتها بعمليات 

الستيراد والتصدير والشتراك مع الهيئات والمؤسسات المحلية والجنبية التي تزاول اعمال  شبيهة والتي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها  2.التجار في 

مصر والخارج في منتجات الشركة سواء كانت من صنعها او من خاماتها للمشتري بحالتها أو معبأة  3.بناء وإعداد 

وتصنيع وشراء الوحدات النتاجية والخطوط التصنيعية بكافة أنواعها باستخدامها في تحقيق غرض الشركة او 

بييعها للغير  4.استئجار وتأجير الوحدات النتاجية المتصلة بغرض الشركة واستغللها  5.ممارسة جميع العمال 

التي تتصل بأي وجه من الوجوه عن طريق مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة إنتاج وتصنيع كافة ما يتعلق 

بتغذية المدارس  6.إنتاج وتصنيع ما يتعلق بتغذية المدارس من بسكويت أو فطائر أو مخبوزات أو أي أصناف 

أخري تتلطبها التغذية المدرسية  كل ما سبق مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما 

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008, مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية

56 - اشرف قمر الدوله وشركاة شركة سبق قيدها برقم     387353 قيدت فى 18-08-2008 برقم ايداع    

12229 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع لوحات كهربائية ضغط 

منخفض واجهزة قياس وتحكم الى ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ضمن انشطه الشركة يوجد عام ونشاط 

فرع الشركة بالقطعه رقم 105 منطقة 250 فدان بالمنطقة الصناعية بدر ) مصنع ( بوجه خاص

57 - السيد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     394500 قيدت فى 12-01-2012 برقم ايداع    745 وفى 

تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تجارة الدوات الكتابية والمكتبية بالجملة

58 - بيتر نبيل راشد عطا ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     408151 قيدت فى 01-06-2016 برقم ايداع    

10959 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / دعاية واعلن وتسويق 

اليكترونى فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة

59 - طه فرجانى عدلى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     428566 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    

15714 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تسويق فندقى وتسويق 

عقارى وتوكيلت تجارية
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60 - شركة ن. غزالى وشركائها للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     358846 

قيدت فى 15-03-2004 برقم ايداع    4258 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة 

نشاط توريدات عمومية ) فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (

61 - احمد محمد يسر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     391699 قيدت فى 05-12-2010 برقم ايداع    

18198 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / استيراد وتصدير 

وتوكيلت تجاريه وتوريدات عمومية والتعدين والتنقيب على الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها والتشوين 

والتوريد ومستلزمات المناجم والمحاجر

62 - شهاب محمد عبد العزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431848 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع    

5092 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / التوريدات ) فيما 

عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة دون توريد العمالة ( وانظمة التيار الخفيف
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الكيان القانونى

1 - قدرى محمد حموده وشريكته شركة سبق قيدها برقم     413465 قيدت فى 16-03-2017 برقم ايداع    

5490 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - خالد مختار السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     411716 قيدت فى 18-12-2016 برقم ايداع    

24622 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - شركة على سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     425651 قيدت فى 31-12-2018 برقم ايداع    

23523 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - سعيد يوسف كامل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     432918 قيدت فى 07-09-2021 برقم ايداع    

14366 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - شركة ابو طالب محمد احمد عبدالحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     342872 قيدت فى 2001-11-21 

برقم ايداع    21243 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - مصطفى شفيق عوض اسماعيل و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     408520 قيدت فى 2016-06-21 

برقم ايداع    13132 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - شركة رائف وراجح رفيق بطرس وورثته شركة سبق قيدها برقم     350519 قيدت فى 2002-12-25 

برقم ايداع    21981 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - محمد احمد امين فهمي درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     182411 قيدت فى 18-05-1977 برقم 

ايداع    8103 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

9 - شركه المنتجعات السياحيه  محمد سامي احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     337958 قيدت فى 

07-04-2001 برقم ايداع    5294 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

10 - رامى فايز منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151326 قيدت فى 07-06-1972 برقم ايداع    

4289 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

11 - اشرف كامل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     411374 قيدت فى 29-11-2016 برقم ايداع    

23323 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

12 - سلوي محمود صديق وشريكها شركة سبق قيدها برقم     395426 قيدت فى 22-05-2012 برقم ايداع    

7741 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

13 - محمود عبدالمؤمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     305807 قيدت فى 03-07-1997 برقم ايداع    

13054 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

14 - اية بى سى ترافل شركة سبق قيدها برقم     358933 قيدت فى 20-03-2004 برقم ايداع    4499 وفى 

تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

15 - مركز خدمه سيف واي لتجديد السيارات محمد صلح سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     301232 

قيدت فى 04-01-1997 برقم ايداع    200 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

تضامن

16 - مجدى نظير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     352623 قيدت فى 15-04-2003 برقم ايداع    6421 

وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

17 - محمد يوسف زعير وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431582 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    

3707 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

18 - اشرف كامل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     411374 قيدت فى 29-11-2016 برقم ايداع    

23323 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

19 - اولد محمد احمد فرج شركة سبق قيدها برقم     229556 قيدت فى 15-12-1983 برقم ايداع    

22055 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

20 - شركه العطار شركة سبق قيدها برقم     292099 قيدت فى 29-10-1995 برقم ايداع    16171 وفى 

تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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21 - محمد فكري عامر – عامر فيجن للتصميمات الهندسية و المقاولت )ش.م.م( شركة مساهمة موسسة وفقا 

لحكام القانون المصري )قانون رقم 159 لسنة 1981 و لئحته التنفيذية( شركة سبق قيدها برقم     397106 

قيدت فى 31-03-2013 برقم ايداع    4072 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

مساهمة

22 - الحسينى للنشاءات المدنيه والتجاره مهندس / اسامه الحسينى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     236895 

قيدت فى 05-08-1985 برقم ايداع    9560 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

23 - محمد عبد ا عبد العلي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     373526 قيدت فى 14-12-2005 برقم ايداع    

23831 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

24 - محمود احمد عطية وشركاه شركة سبق قيدها برقم     430502 قيدت فى 16-11-2020 برقم ايداع    

1345 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 255342   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-01-1989 برقم ايداع    687 الى   حنان على على النبع وشريكتها

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 292308   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-11-1995 برقم ايداع    16867 الى   اشرف فؤاد وشريكته

3 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 353454   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-06-2003 برقم ايداع    9121 الى   عبدا خالد حامد وشريكته

4 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 427878   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-07-2019 برقم ايداع    10537 الى   ابراهيم محمد ابراهيم وشركاه

5 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 165994   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-1987 برقم ايداع    7088 الى   الغاء السمة التجارية للفرع المسماه ) جولدن تايز (

6 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 264500   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-11-1990 برقم ايداع    13768 الى   طارق عبدالسلم عجلن وشركاه .

7 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 343223   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2001 برقم ايداع    22311 الى   مجدى محمد مرسى وشركائة

8 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 355760   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2003 برقم ايداع    16176 الى   خالد سعد الدين وشركاة

9 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 413892   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-04-2017 برقم ايداع    7162 الى   سلسله محلت أولد الحاج رجب محمد لتجارة الخضار 

والفاكهة

10 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 319912   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-01-1999 برقم ايداع    1071 الى   هاشم على هاشم وشركاه

11 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 425651   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-12-2018 برقم ايداع    23523 الى   شركة على سعيد محمد وشريكه

12 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 426361   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2019 برقم ايداع    2506 الى   محمند سمير شعبان رشوان وشريكيه

13 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 430939   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2020 برقم ايداع    16027 الى   الشركة المصرية لليداع والقيد المركزى

14 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 398293   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-01-2014 برقم ايداع    115 الى   الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه (

15 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 394594   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-01-2012 برقم ايداع    1202 الى   جورج فؤاد عريان بطرس وشريكته

16 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 432918   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-09-2021 برقم ايداع    14366 الى   سعيد يوسف كامل وشريكته

17 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 141469   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-1970 برقم ايداع    2271 الى   اولد كمال الدين مرسى احمد
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18 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 280343   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-1993 برقم ايداع    6854 الى   نادر وديع وشريكه

19 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 409189   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2016 برقم ايداع    15405 الى   مدحت احمد ماهر وشريكه

20 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 342872   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-11-2001 برقم ايداع    21243 الى   شركة ابو طالب محمد احمد عبدالحليم وشركاه

21 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434869   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    16333 الى   كادمار ترافيل  - القاضى وشركاه للسياحه

22 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 434869   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    16333 الى   ل يوجد

23 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 395227   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-04-2012 برقم ايداع    6317 الى   سامى رفعت نجيب وشريكته

24 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 408520   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-06-2016 برقم ايداع    13132 الى   مصطفى شفيق عوض اسماعيل و شريكتة

25 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 428754   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2019 برقم ايداع    17199 الى   شركة محمد مجدى شعراوى وشريكه

26 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434883   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    16507 الى   سامح شاكر وشركاه

27 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180662   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-1977 برقم ايداع    2359 الى   شركة سويسال للهندسة والنشاءات التجارية ) مجدي 

محمود على حسن النطاكي وشريكته (

28 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 350519   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2002 برقم ايداع    21981 الى   شركة رائف وراجح رفيق بطرس وورثته

29 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434788   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-10-1989 برقم ايداع    7451 الى   محمد المين فتحى وشركاه

30 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182411   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-1977 برقم ايداع    8103 الى   محمد احمد امين فهمي درويش وشركاه

31 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 333896   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2000 برقم ايداع    16325 الى   اشرف جمال احمد ومحمد احمد اشرف جمال وشركاهم

32 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 411860   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2016 برقم ايداع    25209 الى   محمد عادل فؤاد وشركاه

33 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 151326   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-1972 برقم ايداع    4289 الى   رامى فايز منصور وشركاه

34 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 327727   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-1999 برقم ايداع    22624 الى   شركه الخير للتجاره والتسويق خالد محمود محمود 

جبريل وشركاه

35 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 221509   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-1982 برقم ايداع    16386 الى   عاطف توفيق تادرس وصبحي ارنست
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36 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 265537   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-01-1991 برقم ايداع    1288 الى   شركة الشامى للتجارة ) عبد السلم يوسف يوسف 

الشامى (

37 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 395426   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2012 برقم ايداع    7741 الى   سلوي محمود صديق وشريكها

38 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 232617   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-1984 برقم ايداع    11022 الى   شركة المير للتجاره ( امير شاكر ومينا منير 

وشركائهم

39 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 404888   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-2016 برقم ايداع    113 الى   محرز مصطفى و محمد  جرانه وشريكتهم

40 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 430705   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-2020 برقم ايداع    14650 الى   محمود السيد خليل وشريكته

41 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 298147   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-1996 برقم ايداع    15839 الى   سامى محمد مصطفى وشركاه

42 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 301232   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-1997 برقم ايداع    200 الى   مركز خدمه سيف واي لتجديد السيارات محمد صلح سالم 

وشركاه

43 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 352623   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-04-2003 برقم ايداع    6421 الى   مجدى نظير وشريكه

44 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128806   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-06-1965 برقم ايداع    6749 الى                                                   البنك العربى 

الفريقى الدولى

45 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 385302   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2007 برقم ايداع    13981 الى   فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للستشارات المالية عن 

)FINANCIAL CAPITAL SERVICES ) FCS الوراق المالية

46 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 431582   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-03-2021 برقم ايداع    3707 الى   محمد يوسف زعير وشريكته

47 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434923   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    17343 الى   عل عبد الحميد الصيرفى وشريكتها

48 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 431305   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2021 برقم ايداع    1812 الى   علء شعلن وشركاة

49 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 221509   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-1982 برقم ايداع    16386 الى   شركة هليو مصر للمقاولت والتجارة ) عاطف توفيق 

وصبحى ارنست (

50 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434930   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    17495 الى   مريم محمد عبدالرحمن محمد وشريكها

51 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 324897   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-1999 برقم ايداع    14538 الى   رانيا عبد الفتاح محمد حسنين وهبه عبدالفتاح 

وشركاؤهما
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52 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 335073   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2000 برقم ايداع    19688 الى   فاطمة محمد عبدالرحيم وشريكتها

53 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 430954   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-12-2020 برقم ايداع    16133 الى   محمد احمد انور حسن وشركاه

54 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 429722   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-07-2020 برقم ايداع    6817 الى   علء محمد نبيه عبد الهادى واحمد سعيد ابراهيم على 

عصفور

55 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 430125   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2020 برقم ايداع    10309 الى   احمد عبدالعزيز وشريكه

56 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 249332   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-11-1987 برقم ايداع    16605 الى   شركة المستوردون العرب ) هشام اسعد عبدالمجيد 

وشريكه (

57 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 293172   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-1995 برقم ايداع    19705 الى   جمعه صفوت ومحمد حماد

58 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 397106   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-03-2013 برقم ايداع    4072 الى   محمد فكري عامر – عامر فيجن للتصميمات الهندسية و 

المقاولت )ش.م.م( شركة مساهمة موسسة وفقا لحكام القانون المصري )قانون رقم 159 لسنة 1981 و لئحته 

التنفيذية(

59 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 433710   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-12-2021 برقم ايداع    20354 الى   عبدالرحمن حلمى احمد وشركاه

60 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 236895   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-1985 برقم ايداع    9560 الى   الحسينى للنشاءات المدنيه والتجاره مهندس / اسامه 

الحسينى وشركاة

61 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 397146   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-04-2013 برقم ايداع    4542 الى   رومانى جاد فهمى وشريكته

62 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 373526   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2005 برقم ايداع    23831 الى   محمد عبد ا عبد العلي وشريكه

63 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 430502   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2020 برقم ايداع    1345 الى   محمود احمد عطية وشركاه

64 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 431848   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-03-2021 برقم ايداع    5092 الى   شهاب محمد عبد العزيز وشريكته

65 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434963   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2022 برقم ايداع    18234 الى   حنان السيد البدوى وشركاها

66 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 434963   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2022 برقم ايداع    18234 الى   حورس الطبية
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الشخاص

1 - محمد السيد محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80058   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-1952 برقم 

ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 17-05-1952  بــ :  لفرع المنيل اعتبارا من 2022/3/6

2 - شيمى محمد عبد الرحيم محمد الشيمى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    182883   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-1977 برقم ايداع   9686 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1977  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيعلتصبح للطراف الولحتى الرابع منفردين يكون لهم حق توكيل الغير وحق كفالة الغير منفردين

3 - وليد  انور محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    192074   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1978 برقم ايداع   15317 تم التأشير فى تاريخ 26-10-1978  بــ :  لشغل وظيفة مدير عام الشئون 

المالية

4 - عمرو حسن عبد الفتاح عليوه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    192074   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1978 برقم ايداع   15317 تم التأشير فى تاريخ 26-10-1978  بــ :  لشغل وظيفة مدير عام 

الستكشاف

5 - محمد هشام عبد البديع احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    192074   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1978 برقم ايداع   15317 تم التأشير فى تاريخ 26-10-1978  بــ :  لشغل وظيفة مدير عام 

العمليات

6 - مصطفى احمد درويش موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    197380   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-1979 برقم ايداع   10446 تم التأشير فى تاريخ 15-07-1979  بــ :  

7 - عبدالرؤوف سامى محمود سامى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    211431   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-1981 برقم ايداع   8820 تم التأشير فى تاريخ 31-05-1981  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشريكين الول والثانى / عبد الرؤوف سامى محمود و محمد عبد الرؤوف سامى محمود مجتمعين او منفردين فى 

اعطاء المخالصات ودراسة المناقصات ووضع السعار وكل ما يلزم وكل ما يلزم للعمل وكل ما يلزم لدارتها 

وللشريك الثانى السيد / محمد عبد الرؤوف سامى محمود منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات الضمان وبيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى وكذلك الحق فى شراء السيارات وبيعها ايا كان نوعها واستخراج 

رخصها وتجديدها سنويا ودفع الرسوم والتامينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة اجراءات المرور والتوقيع 

على العقود والوراق الخاصة بذلك وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

8 - محمد عصام مصطفى عساكر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    228573   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-1983 برقم ايداع   18973 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1983  بــ :  

9 - سارة عصام مصطفى عساكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    228573   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1983 برقم ايداع   18973 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1983  بــ :  

10 - راجيه فهمي السيد راضي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    228573   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1983 برقم ايداع   18973 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1983  بــ :  

11 - دينا عصام عساكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    228573   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1983 برقم ايداع   18973 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1983  بــ :  
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19 - اسماعيل محمد عبدالعظيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    233468   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1984 برقم ايداع   14351 تم التأشير فى تاريخ 01-11-1984  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع واعطاء 

صلحيات للشركاء المتضامنين كالتى : للسيد المهندس / اسماعيل محمد عبدالعظيم البيومى - مدير عام الشركة ) 

الشريك المتضامن الول ( منفردا او توقيع مزدوج لى من المهندسة / لبنى اسماعيل محمد عبدالعظيم البيومى 

والمهندسة / دعاء اسماعيل محمد عبدالعظيم البيومى والمحاسبة / ايمان اسماعيل محمد عبدالعظيم البيومى لى 

اثنتين منهن - الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والرسمية والغير رسمية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات والسجل التجارى والتأمينات الجتماعية والضرائب والشهر العقارى وخلفه وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راسمال 

الشركة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وتحرير العقود بيعا وشراءا وبكافة 

انواعها وعقود بيع السيارات والعقارات وخلفه والتوقيع على عقود الكفالة التضامنية وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع لدى ادارات المرور المختلفة والشهر العقارى 

للمرور وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

20 - لبنى اسماعيل محمد عبدالعظيم البيومى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    233468   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1984 برقم ايداع   14351 تم التأشير فى تاريخ 01-11-1984  بــ :  تعديل صفة الشريكة من 

موصية الى متضامنه

21 - دعاء اسماعيل محمد عبدالعظيم البيومى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    233468   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1984 برقم ايداع   14351 تم التأشير فى تاريخ 01-11-1984  بــ :  تعديل صفة الشريكة من 

موصية الى متضامنة

22 - ايمان  اسماعيل محمد عبدالعظيم البيومى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    233468   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-11-1984 برقم ايداع   14351 تم التأشير فى تاريخ 01-11-1984  بــ :  تعديل صفة الشريكة 

من موصية الى متضامنه

23 - هشام عبد القوي محمود سامي عبد القوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233535   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1984 برقم ايداع   14659 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1984  بــ :  غير تنفيذى

24 - محمود محمد محمود صادق رمضان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    233535   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-1984 برقم ايداع   14659 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1984  بــ :  غير تنفيذى

25 - نيفين احمد اسماعيل عبدالخالق  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    233535   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1984 برقم ايداع   14659 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1984  بــ :  غير تنفيذى
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12 - عصام مصطفى عساكر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    228573   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-1983 برقم ايداع   18973 تم التأشير فى تاريخ 25-10-1983  بــ :  تعديل الصلحيات 

لتصبح على النحو التالى : يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ويكون لكل من السيد / عصام مصطفى حافظ عساكر 

- رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / محمد عصام مصطفى عساكر - نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب ) منفردان ( حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولهما الحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت 

الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما لهما الحق فى التوقيع على 

عقود الشتراك فى تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسى للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية 

والتوقيع على عقود الفسخ والتخارج والندماج كما لهم الحق فى شراء وبيع وجميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والعقارات والراضى والسيارات والوتوبيسات بكافة اشكالها وانواعها وموديلتها  والتوقيع على تلك 

العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام جميع مكاتب المرور كما لهم الحق فى ادارة الشركة وتمثيلها 

امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات 

والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة 

والجنسية ومصلحة الجمارك ووزاراة السياحة والسجل التجارى والشهر العقارى والغرف التجارية وغرف 

شركات السياحة ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانى 

والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج كافة التراخيص الخاصة بالشركة 

وامام هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك امام كافة اعمال البنوك من فتح الحسابات باسم الشركة امام جميع البنوك 

العاملة فى مصر والخارج وحق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود القرض والرهن 

والبيع والشراء وعموما لهم منفردين كافة الصلحيات سواء ما ذكر او لم يذكر وامام جميع الجهات سواء ما ذكر 

او لم يذكر كما لهم الحق منفردين فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

13 - زكريا محمد احمد فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    229556   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1983 برقم ايداع   22055 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1983  بــ :  خرج بموجب حكم محكمه

14 - منى محمد احمد فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    229556   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1983 برقم ايداع   22055 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1983  بــ :  خرج للوفاة

15 - محسن محمد احمد فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    229556   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1983 برقم ايداع   22055 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1983  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد / محسن محمد احمد فرج منفردا على ان يكون التوقيع لصالح اغراض الشركه ونشاطها

16 - عزه محمد احمد فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    229556   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1983 برقم ايداع   22055 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1983  بــ :  

17 - محمد يحيى محمد احمد فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    229556   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1983 برقم ايداع   22055 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1983  بــ :  

18 - هشام يحى محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    229556   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1983 برقم ايداع   22055 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1983  بــ :  

26 - عمرو توفيق ابراهيم عبد العزيز  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    233535   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1984 برقم ايداع   14659 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1984  بــ :  غير تنفيذى / قبول 

استقالتة

27 - هشام وجدى عبدالعزيز فراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233535   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1984 برقم ايداع   14659 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1984  بــ :  المنتدب للشئون الدارية

28 - على عمرو حسن على علوبة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    233535   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1984 برقم ايداع   14659 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1984  بــ :  
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29 - سامح عماد كامل عبدة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    233535   وتم ايداعه بتاريخ    1984-11-06 

برقم ايداع   14659 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1984  بــ :  

55 - أحمد محسن مصطفي أحمد محرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    275761   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1993 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1993  بــ :  

56 - ساره محسن مصطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    275761   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1993 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1993  بــ :  

57 - غاده صلح الدين عبد العظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    275761   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1993 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1993  بــ :  

58 - سمر صلح الدين عبد العظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    275761   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1993 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1993  بــ :  

59 - ايه صلح الدين عبد العظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    275761   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1993 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1993  بــ :  

60 - يحيى احمد هشام عبد العزيز علم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    277774   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-1993 برقم ايداع   8423 تم التأشير فى تاريخ 03-07-1993  بــ :  

61 - بولس ميخائيل اسكندر بشاى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    234791   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-02-1985 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 04-07-1993  بــ :  الموافقة بالجماع على 

تحديد اختصاصات مجلس الدارة : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة 

واعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين 

عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين

30 - على حسن مشرفه  مدير عام   المقيد برقم قيد    241089   وتم ايداعه بتاريخ    14-06-1986 برقم 

ايداع   6746 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1986  بــ :  1- تعديل المادة )5( من النظام الساسى للشركة ــ 

تعديل الدارة والتوقيع لتصبح كمايلى :  يمثل ايا من المديرين الشركة فى علقتها مع الغير و للسيدين / على حسن 

مشرفة و محمد على حسن مشرفة منفردان اومجتمعان فى هذا الصدد كامل السلطات للتعامل باسم الشركة و على 

سبيل المثال و ليس الحصر تمثيل الشركة امام الغيرو كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و الدارية و 

مصلحة الضرائب العامة و الضرائب على المبيعات و لجان الطعن و الجمارك و غيرها و ما يستجد من جهات 

حكومية اخرى , حق التصرف فى اصول الشركة ايا كان نوعها بالبيع او بأى وجه من وجوه التصرف , و كذا 

شراء اصول للشركة اى كان نوعها عقار اومنقول ــ اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

مثل تعيين و وقف و عزل الوكلء و مستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و مكأفاتهم , قبض و دفع 

كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام جميع العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق شراء جميع المواد و البضائع و المنقولت ــ 

التفاق على القروض و التسهيلت الئتمانية مع البنوك بكافة انواعها من تسهيلت او اعتمادات مستندية و كذلك 

حق القتراض و الرهن للبنوك و التوقيع على عقود الستدانه من البنوك و التوقيع امام البنوك , يحق للمديرين 

تفويض او توكيل الغير فى العمال الداخلة فى غرض الشركة بما فى ذلك التوقيع امام البنوك و تمثيل الشركة امام 

الجهات الدارية و الحكومية و لجان الطعن و مصلحة الضرائب على المبيعات و الجمارك و ما يستجد من جهات 

حكومية اخرى و لهما حق توكيل الغير للبيع للنفس او للغير و ل يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه احد 

المديرين او كلهما و ذلك دون قيد او شروط او موافقة باقى الشركاء .

31 - ممدوح رشدى عبد العزيز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    256907   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-1989 برقم ايداع   5826 تم التأشير فى تاريخ 02-05-1989  بــ :  

32 - عمر ممدوح رشدى الغالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    256907   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-1989 برقم ايداع   5826 تم التأشير فى تاريخ 02-05-1989  بــ :  تعديل صفة الشريك من موصى 

الى متضامن

33 - ايمى طارق الفونس حكيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    263550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1990 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 01-09-1990  بــ :  

34 - ايناس فوزى ملك  جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    263550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1990 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 01-09-1990  بــ :  
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35 - طارق الفونس حكيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    263550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1990 برقم ايداع   10320 تم التأشير فى تاريخ 01-09-1990  بــ :  

36 - سارة فرج واصف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    267972   وتم ايداعه بتاريخ    1991-07-29 

برقم ايداع   9550 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1991  بــ :  خرجت للوفاة

37 - سمير حنا اسحاق حنا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    267972   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-1991 برقم ايداع   9550 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1991  بــ :  للسيد / سمير حنا اسحاق الحق 

فى التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك 

التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء اما التوقيع 

على عقود البيع والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت فيكون 

لكل الشركاء بالشركة مجتمعين

62 - عماد عزت المسعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    234791   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1985 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 04-07-1993  بــ :  

63 - صمؤيل  عماد عزت المسعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    234791   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1985 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 04-07-1993  بــ :  

64 - سعيد عزيز فرنسيس صدفاوى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    234791   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-02-1985 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 04-07-1993  بــ :  

65 - نشوى شريف محمد جاد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    257494   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-1989 برقم ايداع   7804 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1993  بــ :  تعديل صفة الشريكة الى 

متضامنه - تعديل بند الدارة والتوقيع لتصبح ادارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للسيدة / نشوى شريف محمد جاد 

الكريم منفرده ولها كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر عنها بعنوان الشركة 

وضمن اغراضها

66 - علء محمد جاد الكريم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    257494   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-1989 برقم ايداع   7804 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1993  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

67 - محمد شريف محمد جاد الكريم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    257494   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-1989 برقم ايداع   7804 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1993  بــ :  تعديل صفة الشريك من متضامن 

الى موصى

74 - منى يوسف محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133490   وتم ايداعه بتاريخ    1967-08-30 

برقم ايداع   2221 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1994  بــ :  

75 - وليد محمد لطفى  ابوعوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133490   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1967 برقم ايداع   2221 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1994  بــ :  غير متفرغ  بدل من السيد / 

محمود عبدالعليم محمد عشماوى - ممثل عن الشركة القابضة

76 - عاطف عبدالجليل السيد رضوان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    274356   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-10-1992 برقم ايداع   13452 تم التأشير فى تاريخ 04-05-1994  بــ :  غير متفرغ

77 - سناء حامد السيد نوح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    274356   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-1992 برقم ايداع   13452 تم التأشير فى تاريخ 04-05-1994  بــ :  

78 - احمد بهى الدين الشرم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    274356   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-10-1992 برقم ايداع   13452 تم التأشير فى تاريخ 04-05-1994  بــ :  مع بقاء حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة ولدى البنوك كما هو دون ادنى تعديل
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38 - رياض ريمون جورج حاتم  مصفى   المقيد برقم قيد    268012   وتم ايداعه بتاريخ    1991-07-31 

برقم ايداع   9679 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1991  بــ :  تعيين مصفي للشركة وتحديد أتعابه وتحديد نطاق 

مهام المصفي .  تعيين السيد / رياض ريمون جورج – مصفي للشركة , وللمصفى كافة السلطات والصلحيات 

المقررة قانونا  ووفقا  لحكم المادتين 143 و 145 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وله حق تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها أمام القضاء ولـه منفردا  حـق التوقيع عن الشركة وتولى أعمـال الدارة للشركة وتمثيل الشركة 

أمـام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية الخرى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع 

قطاعاتها المختلفة والبنك المركزي المصري ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية 

وحـق التوقيـع أمـام كافـة البنـوك التـي تتعامـل معهـا الشركـة وحـق السحب واليـداع مـن حساب الشركة لـدى 

البنــوك  والتوقيع على الشيكات وفتح حساب باسم الشركة تحت التصفية لدى البنوك وغلق الحسابات بكافة البنوك 

التي تتعامل معها الشركة وإنهاء كافة العقود والتعاقدات نيابة عن الشركة واستلم وتسليـم الوراق والمستندات 

والمبالغ وكل ما يتعلق ويتصل ويكمل وينهي أعمال التصفية ., وللمصفي الحـق في إبرام التعاقدات اللزمة مع 

المكاتب المهنية المتخصصة للحصول علـى مخالصات مـن مصلحـة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على 

القيمة المضافة )الضريبة على المبيعات( والتأمينات الجتماعية ومصلحة الجمارك إذا تطلب المر ذلك كمـا لـه 

ايضا  الحق في أن يوكل من ينوب عنه للقيام بإجراءات التصفية لحين النتهاء من التصفية .  وللمصفي الحق ببيع 

موجودات الشركة جملــة وفقا  لنص المــادة 144 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ومـن نطاق مهام المصفى 

أيضا  طبقـا  لنص المـادة 145 مـن القانون رقــم 159 لسنـة 1981 أن يقـوم بجميع العمــال التـي تقتضيها 

التصفية .  وعلى وجه الخصوص :   ]1[ وفاء ما على الشركة من ديون .   ]2[ بيع مال الشركة منقول أو عقارا 

بالمزاد العلني أو بأيه طريقة أخرى . ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي        على إجراء البيع بطريقة معينة .   

]3[ تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .

39 - سيف الدين عبد السلم هيكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269458   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1991 برقم ايداع   14920 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1991  بــ :  والعضو المنتدب

40 - اسامه سيف الدين عبد السلم هيكل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    269458   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-10-1991 برقم ايداع   14920 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1991  بــ :  

41 - ايهاب سيف الدين عبدالسلم هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269458   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1991 برقم ايداع   14920 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1991  بــ :  

42 - ناصر بدر حموده الروضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    269458   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1991 برقم ايداع   14920 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1991  بــ :  

43 - روبير  جوزيف نصرى  نجم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    114298   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-1992 برقم ايداع   2917 تم التأشير فى تاريخ 22-02-1992  بــ :  اكتسابه الجنسية المصرية - 

تعديل حق الدارة والتوقيع للسيد / روبير جوزيف نصرى والسيد / ريمون جوزيف نصرى للطرفين مجتمعين او 

منفردين

44 - ريمون جوزيف نجم نخراط  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    114298   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-1992 برقم ايداع   2917 تم التأشير فى تاريخ 22-02-1992  بــ :  اكتسابه الجنسية المصرية

45 - اميل عياد بشاى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    271777   وتم ايداعه بتاريخ    08-04-1992 برقم 

ايداع   4899 تم التأشير فى تاريخ 08-04-1992  بــ :  خرج للوفاه
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46 - احمد شوقى محمد السيد منتصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101622   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1959 برقم ايداع   2962 تم التأشير فى تاريخ 26-04-1992  بــ :  ان يكون التوقيع نيابة عن 

الشركة للسيد المهندس / مصطفى شريف مصطفى الجبلى عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذى والسيد 

المحاسب / احمد شوقى محمد السيد منتصر عضو مجلس الدارة حق القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية من 

كافة البنوك وهيئات التمويل والمؤسسات المالية والتوقيع على كافة عقود القتراض والرهن وكافة المعاملت 

البنكية نيابة عن الشركة مجتمعين او منفردين وكذا التوقيع على كافة الشيكات على انفراد لكل منهما وبدون حد 

اقصى والبيع والشراء للسيارات وادارة السيارات وترخيصها وتجديدها والتعامل مع كافة الجهات المعنية بذلك مثل 

) المرور والمديريات واقسام الشرطة واستخراج شهادات البيانات للشهر العقارى والمرور والتعامل مع التأمينات 

الجتماعية ( والتوقيع على كافة العقود امام الشهر العقارى والجهات الخرى وذلك مجتمعين او منفردين مع ابقاء 

كافة الصلحيات السابقة بالسجل التجارى ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر - مع البقاء على كافة 

التفويضات السابقة للتوقيعات على الشيكات تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة

47 - ايمن احمد شوقى الجاويش  مدير عام   المقيد برقم قيد    273003   وتم ايداعه بتاريخ    1992-07-21 

برقم ايداع   9195 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1992  بــ :  استقال

79 - شريف بهي الدين السيد الشرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    274356   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-1992 برقم ايداع   13452 تم التأشير فى تاريخ 04-05-1994  بــ :  

80 - هاني سيد سيد الرواس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    282794   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-1994 برقم ايداع   6833 تم التأشير فى تاريخ 17-05-1994  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لمده 

ثلثه سنوات مماثلة

81 - منة اللة فتحى عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    282996   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1994 برقم ايداع   7516 تم التأشير فى تاريخ 05-06-1994  بــ :  

82 - محمود فتحى عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    282996   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1994 برقم ايداع   7516 تم التأشير فى تاريخ 05-06-1994  بــ :  

83 - سلوى محمود عبد الحميد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    282996   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1994 برقم ايداع   7516 تم التأشير فى تاريخ 05-06-1994  بــ :  

84 - هوايده كمال الدين بيومى محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    286979   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1995 برقم ايداع   586 تم التأشير فى تاريخ 11-01-1995  بــ :  خرجت واستلمت كافة مستحقاتها

48 - محمد احمد شوقى الجاويش  مدير عام   المقيد برقم قيد    273003   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-1992 برقم ايداع   9195 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1992  بــ :  يمثل السيد الدكتور/محمد احمد 

شوقى الجاويش المدير العام للشركه فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد جميع الصلحيات والسلطات الكامله 

للتعامل باسمها واجراء كافه العقود والمعاملت الداخليه والخارجيه ضمن غرض الشركه وعلى الخص تعين 

ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركه ونحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل وله الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض 

بطريق العتمادات اوالغير مفتوح بها اعتمادات مستنديه وله حق التوقيع منفردآ والسحب واليداع  وصرف 

الشيكات وعمل الودائع والشهادات باسم الشركه فى جميع البنوك وفتح الحسابات وله حق التوقيع على عقود البيع 

ورهن اى اصول من اصول الشركه شريطه موافقه باقى الشركاء وله حق بيع وشراء المحلت التجاريه 

والعقارات وكذلك حق المشاركه فى الشركات والمؤسسات باسم ولصالح الشركه والتوقيع على عقود بيع وشراء 

جميع انواع المركبات باسم ولصالح الشركه والتعامل مع جميع ادارات المرور وجميع الهيئات الحكوميه والغير 

حكوميه بجميع انواعها وله الحق فى التوقيع على عقود انشاء وتاسيس وشراء الشركات وفسخ الشركات وتعديلها 

والتخارج منها .وله الحق فى توكيل وتفويض الغير سواء كام من المديرين الشركاء اومن غيرهم فى كل اوبعض 

ما ذكر .

49 - محمد محمود فوزى موسى فوزى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    273286   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1992 برقم ايداع   10123 تم التأشير فى تاريخ 13-08-1992  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة
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50 - محمود يسرى فهمى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    273286   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-1992 برقم ايداع   10123 تم التأشير فى تاريخ 13-08-1992  بــ :  الدارة والتوقيع للشركاء 

المهندس / محمد فهمى على ابو العز والمهندس / يسرى فهمى محمد ريان والمهندس / محمود يسرى فهمى 

محمدولهم حق الدارة والتوقيع فى اى شان يخص الشركة مجتمعين او منفردين اما بخصوص البيع لمهمات 

ومعدات وسيارات الشركة وتوكيل الغير فى اى شان يخص الشركة وتفويض من ينوب عنهم ويعتمد توقيع اى من 

الشريكين الول والثانى المندس / / محمد فهمى على ابو العز والمهندس / يسرى فهمى محمد ريان امام 

بخصوص القتراض والرهن والسحب من البنوك فيما ل يزيد عن 2000000 فقط اثنين مليون مصرى  يعتمد 

توقيع اى من الشريكين الول والثانى المندس / / محمد فهمى على ابو العز والمهندس / يسرى فهمى محمد ريان 

منردين لى منهما وما يزيد عن ذلك ينبغى توقيع اكثر من شريك

51 - علء الدين السيد نصار  مدير عام   المقيد برقم قيد    274456   وتم ايداعه بتاريخ    1992-10-31 

برقم ايداع   13782 تم التأشير فى تاريخ 31-10-1992  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير كل  

من :-  السيد / حبيب ادوار دبس - المدير العام - والسيدة / عبير عثمان يوسف العشي - المدير العام - ولهما الحق 

منفردين أو مجتمعين - في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وللمديرين منفردين أو مجتمعين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق حسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان .   وللسيد / حبيب ادوار دبس 

منفردا  حق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وبيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها , وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .  السيد / علء الدين السيد 

نصار - مدير الشركة - والسيد / أحمد يونس أحمد عزوز - مدير إداري - لهما الحق منفردين أو مجتمعين - في 

تمثيل الشركة والتعامل بإسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية , وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع علي الشيكات , 

وللسيد / علء الدين السيد نصار حق التوقيع لجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن نشاط الشركة , وله 

حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

52 - احمد يونس احمد عزوز  مدير عام   المقيد برقم قيد    274456   وتم ايداعه بتاريخ    1992-10-31 

برقم ايداع   13782 تم التأشير فى تاريخ 31-10-1992  بــ :  

53 - صلح الدين عبد العظيم عطية

البيومي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    275761   وتم ايداعه بتاريخ    1993-01-25 

برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1993  بــ :  

54 -   محسن مصطفي احمد محرم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    275761   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1993 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1993  بــ :  
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68 - لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    279485   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-10-1993 برقم ايداع   14170 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1993  بــ :  الغاء توقيع السيد 

المهندس / اسامه الشبرانى محمد عبد الخالق على كافة الحسابات البنكية والعقود و الغاء توقيع السيد الستاذ / 

احمد محمود سيد على عثمان على كافة الحسابات البنكية والعقود  - تعديل هيكل المفوضين بالتوقيع على العقود 

والتفاقيات ليصبح كالتى / أ- توقيع منفرد للسيد / لؤى جاسم محمد عبدالمحسن الخرافى على كافة العقود 

والتفاقيات بما فيها عقود القروض والرهن والتسهيلت البنكية -ب- توقيع ثنائى لى من المجموعة )أ( مع 

المجموعة )ب( على كافة العقود والتفاقيات فيما عدا عقود القروض والرهن والتسهيلت البنكية مجموعة )أ( 

السيد الستاذ / طلل جاسم محمد عبدالمحسن الخرافى -2- السيد المهندس / فاخر فهمى تاوفيلس القمص -3- 

السيد المهندس / سامى السيد عبدالرحمن شماخ -4- السيد المهندس / محمد السيد احمد عيد -5- السيد المهندس / 

خالد عاطف محمد العشماوى -6- السيد المهندس / محمد عبدالرحيم مرزوق - مجموعة )ب( -1- السيد الستاذ / 

حسين عبدالرحمن عبدالعاطى رضوان -2- السيد الستاذ / مجدى انور عبدالفتاح جوهر -3- السيد الستاذ / 

عصام عوض اللة حجازى -4- السيد الستاذ / احمد ابو الخير عبدالقوى -5- السيد الستاذ / محمد احمد محمد 

السيد -6- السيد الستاذ / ياسر عدلى فؤاد الشاذلى -  الموافقة على تعديل هيكل المفوضين بالتوقيع على كافة 

الحسابات البنكية ليصبح كالتى -أ-توقيع منفرد للسيد / لؤى جاسم محمد عبدالمحسن الخرافى - رئيس مجلسي 

الدارة -ب- توقيع ثنائى لى من المجموعة )أ( مع اى من المجموعة )ب( - مجموعة )أ( 1- السيد الستاذ / 

طلل جاسم محمد عبدالمحسن الخرافى -2- السيد المهندس / فاخر فهمى تاوفيلس القمص -3- السيد المهندس / 

سامى السيد عبدالرحمن شماخ -4- السيد المهندس / محمد السيد احمد عيد -5- السيد المهندس / اسامة الشعراوى 

محمد عبدالخالق -6- السيد المهندس / خالد عاطف محمد العشماوى -7- السيد المهندس / محمد عبدالرحيم 

مرزوق - مجموعة )ب( السيد الستاذ / حسين عبدالرحمن عبدالعاطى رضوان -2- السيد الستاذ / مجدى انور 

عبدالفتاح جوهر -3- السيد الستاذ / عصام عوض اللة حجازى -4- السيد الستاذ / احمد ابوالخير عبدالقوى -5- 

السيد الستاذ / محمد احمد محمد السيد -6- السيد الستاذ / ياسر عدلي فؤاد الشاذلى

69 - لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    279485   وتم ايداعه 

الغاء توقيع  بتاريخ    28-10-1993 برقم ايداع   14170 تم التأشير فى تاريخ 28-10-1993  بــ :  1-

إضافة السيد الستاذ /  السيد الستاذ/ مجدي أنور عبد الفتاح جوهر – على كافة الحسابات البنكية والعقود  2-

الموافقة على تعديل  مصطفي محمد حسن 28107060101412 في التوقيع كافة الحسابات البنكية والعقود  3-

هيكل المفوضين بالتوقيع على العقود والتفاقيات لتصبح كالتي: -  توقيع منفرد للسيد / لؤي جاسم محمد عبد 

المحسن الخرافي علي كافة العقود والتفاقيات بما فيها عقود القروض والرهن والتسهيلت البنكية   توقيع ثنائي 

لي من المجموعة )أ( مع المجموعة )ب( على كافة العقود والتفاقيات فيما عدا عقود القروض والرهن 

والتسهيلت البنكية   المجموعة )أ( السيد الستاذ / طلل جاسم محمد عبد المحسن الخرافي- السيد المهندس / فاخر 

فهمي تاوفيلس القمص- السيد / سامي السيد عبد الرحمن شماخ – السيد المهندس / محمد السيد احمد عيد - السيد 

المهندس/ خالد عاطف محمد العشماوي – السيد المهندس / محمد عبد الرحيم مرزوق – المجموعة )ب( السيد 

الستاذ/ حسين عبد الرحمن عبد العاطي – السيد الستاذ/ عصام عوض ا حجازي – السيد الستاذ/ احمد أبو 

الخير عبد القوي- السيد الستاذ/ مصطفي محمد حسن 28107060101412- السيد الستاذ/ محمد احمد محمد 

السيد- السيد الستاذ / ياسر عدلي فؤاد الشاذلي  تعديل هيكل المفوضين بالتوقيع على كافة الحسابات البنكية ليصبح 

كالتي: -  توقيع منفرد للسيد / لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافي- رئيس مجلس الدارة  توقيع ثنائي لي من 

المجموعة )أ( مع المجموعة )ب(  المجموعة )أ( السيد الستاذ / طلل جاسم محمد عبد المحسن الخرافي- السيد 

المهندس / فاخر فهمي تاوفيلس القمص- السيد / سامي السيد عبد الرحمن شماخ – السيد المهندس / محمد السيد 

احمد عيد - السيد المهندس/ خالد عاطف محمد العشماوي – السيد المهندس / محمد عبد الرحيم مرزوق المجموعة 

)ب( السيد الستاذ/ حسين عبد الرحمن عبد العاطي – السيد الستاذ/ عصام عوض ا حجازي – السيد الستاذ/ 

احمد أبو الخير عبد القوي- السيد الستاذ/ مصطفي محمد حسن 28107060101412- السيد الستاذ/ محمد 

احمد محمد السيد- السيد الستاذ / ياسر عدلي فؤاد الشاذلي

70 - اشرف محمد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133490   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1967 برقم ايداع   2221 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1994  بــ :  

71 - عبدالغنى فاروق بسطاوى الدسوقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133490   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1967 برقم ايداع   2221 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1994  بــ :  
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72 - حمدى  خليفة  بيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133490   وتم ايداعه بتاريخ    1967-08-30 

برقم ايداع   2221 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1994  بــ :  

73 - محمد فتحى  عبدالهادى  ابو الخير  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133490   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1967 برقم ايداع   2221 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1994  بــ :  

85 - عادل محمد السيد عامر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    286979   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1995 برقم ايداع   586 تم التأشير فى تاريخ 11-01-1995  بــ :  

86 - عزت غريب السيد فليفل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-1970 برقم ايداع   5420 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1995  بــ :  بدل من السيد المهندس / طارق 

عبدالغفور محمد حشاد - للستقالة

87 - محمد احمد محمد العطار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    292099   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-1995 برقم ايداع   16171 تم التأشير فى تاريخ 29-10-1995  بــ :  خرج للوفاة

88 - سحر  محمد احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    292099   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-1995 برقم ايداع   16171 تم التأشير فى تاريخ 29-10-1995  بــ :  تعديل الدارة وحق التوقيع 

لتصبح :- ادارة الشركة وكافة صلحيات التوقيع موكولة للشريك المتضامن علء محمد احمد محمد والشريكة 

المتضامنة سحر محمد احمد محمد لكل منهما منفردا ولهما حق التوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع واقتراض ورهن والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وبصفة عامة كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

المصرية والتوقيع على العقود بكافة انواعها الداخلة ضمن غرض الشركة والتوقيع امام السجل التجارى والشهر 

العقارى والهيئة العامة للصادرات والواردات والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

89 - سامية  محمد احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    292099   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-1995 برقم ايداع   16171 تم التأشير فى تاريخ 29-10-1995  بــ :  

90 - طارق محمد احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    292099   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-1995 برقم ايداع   16171 تم التأشير فى تاريخ 29-10-1995  بــ :  

91 - خالد احمد ابراهيم الضبع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278904   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1993 برقم ايداع   12220 تم التأشير فى تاريخ 17-04-1996  بــ :  وقد تم تجديد تعيين مجلس 

الدارة بالكامل وتم تجديد الثقة بالسيد / خالد احمد ابراهيم الضبع رئيسا لمجلس الدرة وله حق الدارة والتوقيع 

منفردا عن الشركة ويمثل الشركة امام القضاء والغير ويمثل الشركة امام جميع المصالح الحكومية والغير حكومية 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التنازل والتصالح   والتخالص عن جميع القضايا الخاصة بالشركة 

والتوقيع علي الوراق الخاصة بذلك وله الحق في بيع كافة اصول الشركة الثابتة والمنقولة والراضي والعقارات 

والسيارات للنفس وللغير والتوقيع علي العقود البتدائية والنهائية الخاصة بذلك

92 - عبد الرحمن  كمال محمود بدوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    303466   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1997 برقم ايداع   6614 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1997  بــ :  

93 - كمال   محمود بدوى   السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    303466   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1997 برقم ايداع   6614 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1997  بــ :  الدارة والتوقيع للشريك / كمال 

محمود بدوي منفردا وله كافة المعاملت البنكية من فتح حساب والقيام بالتحويلت والسحب
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94 - احمد محمد مصطفى سليمان القدرى  تحميل   المقيد برقم قيد    139843   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1969 برقم ايداع   5440 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1997  بــ :  رئيس تنفيذى والعضو المنتدب 

صلحيات التوقيع للبنوك للشركة على النحو التالى :   الفئة )أ(  1-السيد الستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس 

مجلس الدارة – غير تنفيذى.2- السيد الستاذ / أحمد محمد مصطفي سليمان القدرى الرئيس التنفيذى و العضو 

المنتدب ممثل عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – تنفيذي. 3-السيد الستاذ / أحمد مجاهد ذكي محمد 

مجاهد عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية والدارية ممثل عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 

– تنفيذي. 4- السيد الستاذ / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين عضو مجلس الدارة المشرف على قطاع 

السيد الستاذ / وائل يوسف  متابعة العمال ممثل عن شركة سمو للستشارات – تنفيذي.         الفئة)ب(  1-

احمد يوسف عامر رئيس القطاع المالى 2- السيد الستاذ / محمد احمد عمر ابراهيم الحلو مدير ادارة الحسابات 

السيد الستاذ / احمد سمير السيد حلمي اسماعيل مدير ادارة حسابات العملء 2- السيد  العامة  الفئة )ج(  1-

الستاذ / وليد حلمي محمد عبد الغني  محاسب بالدارة المالية  توقيع الفئة ) أ ( اكثر من 50,000,000 جنية 

مصري )خمسون مليون جنية مصرى( ) أ ( + ) أ (+ ) ب ( +) ب (.  توقيع الفئة ) أ ( مع الفئة ) أ ( مع الفئة ) 

ب ( فى حدود مبلغ 50,000,000 جنية مصرى ) خمسون مليون جنية مصرى(.  توقيع الفئة ) أ ( مع الفئة ) ب 

( فى حدود مبلغ 25,000,000  جنية مصرى ) خمسة وعشرين مليون جنية مصرى(.  توقيع الفئة ) أ+ ب ( أو 

الفئة ) أ+ج ( فى حدود مبلغ 1,000,000 جنية مصرى  ) مليون جنية مصرى (.  توقيع الفئة ) أ+ ب ( أو الفئة 

) أ+ ج ( فى حدود مبلغ 500,000 جنية مصرى  )  خمسة مائة الف جنية مصرى (.

130 - احمد وليد حسن محى فؤاد العجيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1997 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2000  بــ :  ممثل عن القاهره كابيتال 

للستشارات الماليه - ومساهم غير تنفيذى

196 - ماجد فتحى احمد السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    383093   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2006 برقم ايداع   26418 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2006  بــ :  له حق الدارة والتوقيع

95 - محمد عبد المؤمن سالم منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    305807   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-1997 برقم ايداع   13054 تم التأشير فى تاريخ 03-07-1997  بــ :  اتفق جميع الشركاء على ان 

تكون الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين فقط مجتمعين ولهم كاة السلطات لتحقيق غرض الشركة ول يعتد باى 

توقيع على خلف ذلك على ان يكون ذلك بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة بتحقيق اغراض الشركة وممارسة 

نشاطها فيما ل يجاوز مبلغ 3000 ثلثة الف جنيه اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع وشراء 

او رهن او تقرير حق عينى اصلى او تبعى فل تنفذ ال بموافقة الشركاء شخصيا عليها كتابى

96 - احمد عبد المؤمن سالم منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    305807   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-1997 برقم ايداع   13054 تم التأشير فى تاريخ 03-07-1997  بــ :  

97 - اسامه عادل مصطفى الفقى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    305807   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-1997 برقم ايداع   13054 تم التأشير فى تاريخ 03-07-1997  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

98 - سحر احمد وجيه احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  

99 - احمد حسن عبدالونيس حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  

100 - بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  الموافقة بالجماع على 

تشكيل مجلس الدارة وتجديد مدة المجلس لمدة ثلث سنوات تبدا من 2022/3/3

101 - ابراهيم عبدالفتاح محمد يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  

102 - وليد على زكى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  

103 - محمد مصطفى امام خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  
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104 - عل محمد عبدالمنعم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  

105 - مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313924   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-05-1998 برقم ايداع   8790 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1998  بــ :  المنتدب

106 - نادر محمود بدر صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7753   وتم ايداعه بتاريخ    1935-05-26 

برقم ايداع   8055 تم التأشير فى تاريخ 29-09-1998  بــ :  تنفيذي

107 - راجى على رفعت حمدى  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    7753   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1935 برقم ايداع   8055 تم التأشير فى تاريخ 29-09-1998  بــ :  

108 - على لطفى على يوسف  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    7753   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1935 برقم ايداع   8055 تم التأشير فى تاريخ 29-09-1998  بــ :  

109 - محمد السيد عبدالخالق السقيلى  عضو منتخب   المقيد برقم قيد    7753   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1935 برقم ايداع   8055 تم التأشير فى تاريخ 29-09-1998  بــ :  

110 - هشام محمد رجائى  طحيمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7753   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1935 برقم ايداع   8055 تم التأشير فى تاريخ 29-09-1998  بــ :  

111 - علء الدين محمد السيد محمد داود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    316850   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-09-1998 برقم ايداع   16625 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1998  بــ :  تعديل بند الدارة 

والتوقيع ليكون/  حق الدارة والتوقيع للطرف الول / علء الدين محمد السيد منفردا دون اعتراض باقى الشركاء 

وله حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وصرف الشيكات والبيع والشراء وكافة 

التصرفات التى تخص الشركة وله حق التعامل مع البنوك وله حق القتراض والرهن من البنوك والتقدم للحصول 

على التسهيلت البنكيه واصدار الشيكات والتعاقدات منفردا باسم الشركة والقيام باعمال البيع والشراء للنفس او 

للغير والتحصيل والتسوق واتخاذ مايلزم لتأمين معاملت الشركة فى مواجهه الغير بما يحقق غرض الشركة وله 

كافة السلطات لتحقيق ذلك  شخصيا  ويكون للطرف الثانى / امير علء الدين محمد السيد منفردا  او مجتمعا  مع 

الطرف الول / علء الدين محمد السيد  حق التعامل مع البنوك وحق القتراض من البنوك والتقدم للحصول على 

التسهيلت البنكيه

112 - مدحت صبحي ميخائيل الزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

113 - ميرنا عصام الدين سمير جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  مستقل

114 - مصطفى محمد احمد محمود اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

115 - عمرو ابراهيم دسوقي زكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  مستقل

116 - محمد سعيد محمود محمد خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

117 - هانى ابوبكر باهى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  منتدب

118 - علء عوض عبدالرحمن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

119 - ايمن محمد عبد المنعم احمد سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  مستقل

120 - رشا  عادل على  شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  مستقل

121 - رامى ريمون ميشيل لكح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318697   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   21881 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  
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122 -  اشرف ثابت عطيه حبشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    322362   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-1999 برقم ايداع   7807 تم التأشير فى تاريخ 10-05-1999  بــ :  اصبح مسئول عن  اعمال 

التخليص الجمركى

123 - جيرالد كاني ماهيندا GERALD KANYI MAHINDA  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

94463   وتم ايداعه بتاريخ    20-03-1957 برقم ايداع   1405 تم التأشير فى تاريخ 30-05-1999  بــ :  

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة او للمجلس الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين

124 - شريف شاكر على مشرف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    305684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1997 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2000  بــ :  تنفيذى

125 - عادل احمد سعد الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1997 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2000  بــ :  مستقل

126 - محمد فؤاد عيسى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1997 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2000  بــ :  ومساهم تنفيذى - تمثيل رئيس 

مجلس الدارة او عضو مجلس الدارة المنتدب للشركة امام القضاء والغير

127 - اسماء عبدالمنعم محمد الكركانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1997 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2000  بــ :  تنفيذى

128 - احمد فاروق احمد على الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1997 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2000  بــ :  مستقل

129 - وليد  فاروق محمد محمد مهنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-1997 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2000  بــ :  غير تنفيذى - ومساهم غير 

تنفيذى

131 - ميسون طه ياسين محمد الكيلنى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    331842   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2000 برقم ايداع   10327 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2000  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

للطرف الثانى منفردا فى التعامل باسم اتلشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و 

العمال والخاصة  بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك المصارف في السحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق حسابات واصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف كماله الحق منفردا في توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

132 - أحمد رائف عبدا محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    337848   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2001 برقم ايداع   4929 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2001  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

133 - محمد سامى احمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    337958   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2001 برقم ايداع   5294 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2001  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا

134 - فاطمه الزهراء احمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    337958   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2001 برقم ايداع   5294 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2001  بــ :  خرجت واستلمت كافة مستحقتها

135 - احمد محمود احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    337958   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2001 برقم ايداع   5294 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2001  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

136 - محمد عبدالمنعم محمد الطبلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  متفرغا للتخطيط والبحوث 

وشئون شركات الخدمات

137 - نادية عبد العزيز ابراهيم قطرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  متفرغا للشئون المالية والتجارية 

والتمويل

138 - محمود محمد محمود النقيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  متفرغا لشئون شركات النتاج
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139 - جابر دسوقى مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة 

القابضة لكهرباء مصر لمدة ثلث سنوات

140 - خالد محمد الدستاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  

141 - حامد ابوالمجد مهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  ممثل للبنك المركزى المصرى

142 - محمد جمال الدين زكي السبكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  ممثل لوزارة المالية

143 - محمد محمود حسين  السيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  متفرغا للموارد البشرية والشئون 

الدارية

144 - محمد محمد عبدالعاطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  رئيس مصلحة الميكانيكا 

والكهرباء

145 - محمد فريد عبدالفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  ممثل لوزارة التخطيط والتنمية 

القتصادية

146 - علي محمد عبدالفتاح عليق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  ممثل لوزارة الكهرباء والطاقة 

المتجددة

147 - مجدي محمد جلل الدين بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  ممثل لوزارة البترول والثروة 

المعدنية

148 - وليد عيد محمود الحداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  ممثل لوزارة التعاون الدولى

149 - هشام احمد فؤاد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    338482   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2001 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2001  بــ :  ممثل عن العاملين

150 - السيد حسن محمد جمعة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  ممثل عن العاملين

151 - جمال عبدالناصر بدر حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  متفرغا للمنطقة الشمالية

152 - صلح عزت اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  متفرغا للمنطقة الجنوبية

153 - خالد عبدالكريم حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  متفرغا للدراسات والتصميمات

154 - هانى محمد اسماعيل السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  متفرغا للشئون المالية 

والدارية

155 - احمد رافت مغازى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  

156 - سالم محمود سالم الخضرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  

157 - رباح يوسف على مصطفى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  
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158 - احمد سمير  عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  ممثل لوزارة المالية

159 - صوفى لبيب بسطا  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  

160 - نشوي حسني منصور بدير  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  

161 - صباح محمد عبداللطيف مشالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340133   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2001 برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2001  بــ :  يشكل مجلس ادارة الشركة 

المصرية لنقل الكهرباء لمدة ثلث سنوات

162 - محمد  محمد اسماعيل  الباتع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

163 - خالد عبدالكريم حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

164 - رأفت  عبدالعزيز محمد  سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

165 - بهاء الدين حسن ابراهيم سعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

166 - منير عبدالحكيم احمد عطوه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

167 - طارق عبدالحميد طة فضل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات

168 - نيفين  شحاته سيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  ممثل عن العاملين

169 - حازم احمد عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

170 - هبه محمد محمد على  زايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

171 - عربى مصطفى  سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    340363   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2001 برقم ايداع   612902 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2001  بــ :  

172 - شريف احمد عبده صالح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    308228   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1997 برقم ايداع   19653 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2002  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين الول السيد / شريف احمد عبده صالح والشريك الثالث السيد / احمد 

شريف احمد عبده صالح منفردين او مجتمعين ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم حق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصار وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما 

الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لكل او جزء من شراء او بيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى وشراء وبيع السيارات ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق دفع وقبض المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك التوقيع على 

العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر على ان تكون تلك الصلحيات باسم الشركة ولصالحها
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173 - خالد محمد محمد كامل احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    329523   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2000 برقم ايداع   3532 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2002  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا 

وله فى ذلك اوسع السلطات والختصاصات بما ى ذلك حق القتراض والستدانة من البنوك للشركة بصفتة دون 

الرجوع الى الشريك الموصى كما يكون له منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكاة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

174 - ايمن ماجد محمد عز الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232748   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1984 برقم ايداع   11672 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2002  بــ :  

175 - ماجد محمد عز الدين يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232748   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1984 برقم ايداع   11672 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2002  بــ :  

176 - عبد الفتاح محمد الحسينى العقاد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    181582   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1977 برقم ايداع   5432 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2002  بــ :  خرج للوفاة

177 - احمد محمد احمد الفار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    352226   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2003 برقم ايداع   5100 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2003  بــ :  بدل من السيدة / ايناس احمد 

عصام الدين - استكمال لمدة مجلس الدارة الحالى

178 - عمرو عبد العزيز احمد عبد العزيز العزونى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    359758   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-04-2004 برقم ايداع   6875 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2004  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيع بإضافة / وللشريك المتضامن عمرو عبد العزيز احمد عبد العزيز العزوني منفردا حق استخراج وتوثيق 

شهادات الخبرة والتصديق عليها  امام كافة الجهات وخاصة الشهر العقاري

179 - سامى محمد فهمى امين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    364922   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2004 برقم ايداع   22205 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2004  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح / للطراف الثلثه السيد /  سامى محمد فهمى و السيد / محمد سامى محمد والسيد / احمد سامى محمد 

مجتمعين او منفردين ولهم مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم كذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس 

المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة لصالحها وكذلك للطراف الثلثه مجتمعين فقط حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وغير العقارية وللطرفين الثانى والثالث 

مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الطرف الثانى والثالث 

مجتمعين فقط حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

180 - محمد سامى محمد فهمى امين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    364922   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2004 برقم ايداع   22205 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2004  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

181 - احمد سامى محمد فهمى امين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    364922   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2004 برقم ايداع   22205 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2004  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

218 - بهاء الدين محمد سليم محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    358933   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2004 برقم ايداع   4499 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2008  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

219 - اكرامة فتحي عبد الماجد حسنون  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    358933   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2004 برقم ايداع   4499 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2008  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها
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182 - احمد رمزي عبد الحميد سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    365847   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2005 برقم ايداع   2154 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2005  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار الخطابات والشهادات والضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها موكله للطرف الول منفردا للسيد / 

احمد رمزي عبد الحميد

183 - طلعت نظير مسعد شحاته  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    365047   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2004 برقم ايداع   22603 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2005  بــ :  للشريك الول السيد / طلعت 

نظير مسعد شحاته والشريك الثالث السيد / ليديا نظير مسعد شحاته الحق فى التصرف فى بيع السيارات او التعامل 

مع شركات التامين ولهما الحق فى توكيل الغير فى اى او كل ما جاء بهذا القيد مجتمعين او منفردين دون الرجوع 

لباقى الشركاء

184 - صالح محمد عابد عبد الحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    370485   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2005 برقم ايداع   15305 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2005  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد / صالح محمد عابد عبد الحميد فهمى صالح الطرف الول منفردا وحق التعامل باسم الشركة 

وضمن  اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم اتلشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق دفع وقبض المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

185 - فايز محمد سعد اللفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    373609   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2005 برقم ايداع   24071 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2005  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

يمثل السيد / فايز محمد سعد اللفى منفردا الشركة ى علقاتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وله منفردا حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وله منفردا حق التوقيع على عقود البيع والشراء 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله منفردا حق التوقيع 

على عقود القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله منفردا 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك خطابات الضمان وله 

حق توكيل او تفويض الغير ى كل او بعض ما ذكر

186 - محمدهانى احمد عبدالجواد عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-1935 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  لفرع قوص اعتبارا من 2022/2/13 

ول يزال يعمل به حتى تاريخه

187 - جمال علي  عبد التواب  عيسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مديرا لفرع المهندسين وذلك اعتبارا من 2022/13/3 

ول يزال يعمل به حتي تاريخه

188 - محمد السيد عبدالحميد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  لفرع نوبيع وذلك اعتبارا من 2021/5/4 ول يزال 

يعمل به حتى تاريخه
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189 - امانى راغب عبدالمام مهران  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  لفرع نادى اتحاد الشرطة الرياضى وذلك اعتبارا من 

2022/2/7 ول تزال تعمل به حتى تاريخه

190 - محمد محمود احمد محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مدير ا لفرع الدمرداش وذلك اعتبارا من 7 /2 /2022 

ول يزال يعمل به حتى تاريخه

191 - عمر مصطفى محمود محمد سلمة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-1935 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مديرا لفرع داون تاون التجمع 

الخامس اعتبارا من 2022/2/7 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

192 - علوان رزق على ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مدير ا لفرع مصدق وذلك اعتبارا من 7 / 2 / 2022 ول 

يزال يعمل به حتى تاريخه

193 - ايمن محمد رشاد امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم ايداع   

1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  مديرا لفرع المراغي العجوزة وذلك اعتبارا من 7 / 2 / 2022 ول 

يزال يعمل به حتى تاريخه

194 - حسن محمد حسن ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

195 - ماهر حسن محمد الجندى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    383093   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2006 برقم ايداع   26418 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2006  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

197 - ناصر عبدالغنى عبدالغنى عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    367715   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2005 برقم ايداع   7688 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2007  بــ :  والعضو المنتدب / تجديد الثقة 

فى مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية / يكون لعضو مجلس الدارة والعضو 

المنتدب السيد / ناصر عبد الغنى عبد الغنى عطيه الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام هيئة النقل العام 

ومشروع شركات النقل الجماعى للركاب بالقاهرة والمدن العمرانية الجديدة وامام كافة ادارات المرور والتامينات 

الجتماعية ومصلحة الضرائب وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق دفع وقبض المبالغ المالية التى تتعلق بمعاملت الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ما ذكر

198 - ياسين رمضان حسن عبد الظاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    367715   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2005 برقم ايداع   7688 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2007  بــ :  

199 - احمد محمود عبد الرحمن زايد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    384906   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2007 برقم ايداع   1035 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2007  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح حق الدارة والتوقيع  والمسؤلية امام جميع الجهات الرسمية للسيد / احمد محمود عبد الرحمن زايد والسيدة 

/ برنسة بهجت اسماعيل زايد مجتمعين او منفردين ولهما بهذة الصفة حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقضاء ولهما حق فتح الحسابات بالبنوك واليداع بها والسحب 

منها وحق التوقيع امام كافة الجهات ومنها وزارة السياحة والشهر العقارى والسجل التجارى ولهما  حق توكيل 

الغير فى كل او جزء من هذة الختصاصات

200 - برنسه بهجت اسماعيل زايد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    384906   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2007 برقم ايداع   1035 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2007  بــ :  تعديل صفة الشريكه من موصية 

الى متضامنه

201 - ستيفا نو كوزي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن مجموعة انتيسا سان 

باولو
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202 - زياد احمد بهاء الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن مجموعة 

انتيسا سان باولو. الموافقة على تجديد مدة مجلس ادارة البنك لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات واعادة تشكيل مجلس 

ادارة البنك لدورة جديدة تبدأ من 2022 حتى 2025

203 - اليسا ندرا التشيزي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن 

مجموعة انتيسا سان باولو

204 - كارلو  بير سيكو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    1957-10-23 

برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن مجموعة انتيسا سان 

باولو

205 - اليساندور دى اوريا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  خرج من تشكيل مجلس الدارة

206 - جان  لوكا كورياس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  تنفيذي - ممثل عن مجموعة 

انيتساسان باولو

207 - جان  فرانكو بيتزوتر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  غير تنفيذي- ممثل عن مجموعة 

انتيسا سان باولو

208 - دانتى كامبيونى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    23-10-1957 برقم 

ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ورئيس التنفيذى وممثل عن مجموعه انتيسا سان باولو

209 - احمد محمد رمضان بسيوني علم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  إدارة فرع شبين الكوم وذلك 

اعتبارا من 2 / 1 / 2022

210 - شيرين حامد محمد مصطفى الشرقاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  غير تنفيذى ,  ممثل 

عن وزارة المالية

211 - ايهاب محمد حسن ابوعيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96029   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1957 برقم ايداع   4017 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  غير تنفيذى , ممثل عن وزارة 

المالية

212 - ايهاب سميرسليمان جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162232   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1974 برقم ايداع   3352 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  المعادى

213 - محمد محمود فهمى خالد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162232   وتم ايداعه بتاريخ    1974-03-19 

برقم ايداع   3352 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  الهرم

214 - محمد خيرى محمد عبدالرؤف بهاده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162232   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1974 برقم ايداع   3352 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  

215 - سامح فاروق غريب عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    251027   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-1988 برقم ايداع   3952 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2008  بــ :  بدل من السيد اكرم محمد الشهير 

بكمال ابراهيم محمد

216 - محمد محرز محمد وصفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    265867   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-1991 برقم ايداع   2459 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2008  بــ :  
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217 - تامر سمير محمدى محمد خطاب  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    265867   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-02-1991 برقم ايداع   2459 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2008  بــ :  تحديد 

اختصاصات مجلس الداره كالتالى :-   لرئيس مجلس الداره من ذوى الخبره السيد / تامر سمير محمدى محمد 

خطاب )منفردا (  الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى الخص وزارة السياحه والتأمينات الجتماعيه 

والضرائب العامه والضرائب على المبيعات  وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع 

على الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن رأس المال  واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على 

عقود الشراء  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  و لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  وله حق 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق  التوقيع على 

عقود البيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض   ماذكر .

220 - امل محمود جلل محمد عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    358933   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2004 برقم ايداع   4499 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2008  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

221 - محمد سعيد العشماوى احمد العشماوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    358933   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2004 برقم ايداع   4499 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2008  بــ :  

222 - أسامة حامد السيد موسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    358933   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2004 برقم ايداع   4499 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2008  بــ :  اتفق الشركاء على تعديل بند 

الدارة والتوقيع ليصبح حق الدارة والتوقيع عن الشركة للشريك المتضامن السيد / اسامه حامد السيد موسى ) 

شريك متضامن ( والسيد / حماده عاطف عبد الغنى نوير القاضى ) شريك متضامن ( مجتمعين او منفردين وذلك 

امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وامام وزارة السياحة والمحكمه المخنصه وامام السجل التجارى والقلم 

التجارى وقلم المحضرين والغرفه التجاريه والشهر العقارى والتوقيع على عقود اليجار واثبات التاريخ امام الشهر 

العقارى وكذلك التعامل مع جمبع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

البنكيه واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم اما حق القرض والرهن وبيع اصول 

وممتلكات الشركة من الراضى  والسيارات فيكون للشريكين المتضامنين السيد / اسامه حامد السيد موسى  والسيد 

/ حماده عاطف عبد الغنى نوير القاضى ) مجتمعين فقط ( ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى بعض او كل 

ما ذكر .

223 - حماده عاطف عبدالغنى نوير القاضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    358933   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2004 برقم ايداع   4499 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2008  بــ :  

224 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    268702   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1991 برقم ايداع   12279 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2009  بــ :  
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225 - غسان محمد هشام عبد ا قبانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    268702   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-09-1991 برقم ايداع   12279 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2009  بــ :  للسيد الستاذ/ 

غسان محمد هشام عبد ا قبانى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد 

إبرام عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو  مدير التمويل "مجتمعين" الصلحيات التالية:  1.

إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة  بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.  2.

الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط 

والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.   3. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة, وكذا رهن 

أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنـوك العاملة في مصر 

ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة"6" أدناه قد حصلت عليه من 

قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها , والتوقيع على عـقود الرهن التجارى 

والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك .  4. إبرام عقود فتح العتمـادات المستندية "

استيراد" وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحـدود التى يرونها مناسبـة 

لعمال الشركة.   5. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في 

مصر ضمانا للتسـهيلت الئتمانية التى تحصـل عليها الشـركة و/أو أى شركة من الشـركات الشقيقة الواردة فى 

البند "6" أدناه.  6. إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة في مصر أو فى الخارج تضمن فيها الشركة 

وأى من  الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد:-  *شركة جى بى اوتو  ش م م   * شركة هرم 

للنقل السياحى ش م م   * شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م  * شركة جى. بى. بولو لتصنيع الحافلت ش م م * 

شركة جى بى للتأجير التمويلى ش م م * شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م  - السكندرية  *

شركة جى بى لتكنولوجيا المياة والبيئة ش م م "تحت التصفية"  * الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت 

التجارية "ايتامكو" ش م م  * شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م  * شركة مشروعى للتجارة ش م م  * 

رصيدى للمدفوعات اللكترونية  "رصيدى" ش.م.م * شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى. 

القاصد(-الردن * شركة غبور القلم لتجارة السيارات ) جى كيو – القلم (- الردن * شركة دراي? للتخصيم ش م 

م * شركة دراي? لتجارة السيارات ش م م  * شركة جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م  * شركة كابيتال 

للتوريق ش.م.م * شركة جى بى لوجيستكس ش م م * شركة جى بى لصناعة وسائل النقل الخفيف ش م م  * 

شركة ريدى بارتس لقطع غيار السيارات ش م م * هرم للنقل والتجارة ش م م  * شركة بان أفريكان إيجيبت 

للزيوت ش م م  * شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش م م  * شركة سوق مصر للطارات ش م 

م "تحت التصفية" * الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش م م "تحت التصفية" * شركة جى بى 

للستيراد والتصدير ش م م  * شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش م م * شركة جى بى لتجارة وسائل النقل 

الثقيل والمعدات النشائية ش م م * شركة بان أفريكان إيجيبت للزيوت ش م م  * شركة جى بى سناكس 

للصناعات الغذائية ش م م "تحت التصفية" * شركة جى بى علب ريمورك * الشركة الهندسية لصيانه وسائل 

النقل ) الميكانيكى ( ش م م * الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات " إياك " ش م م  * شركة ج. 

ب. ر. أوتو – الجزائر  * شركة ج. ب. ر. خدمات – الجزائر  * شركة جى. بى. جلوبال – لوكسمبرج  * شركة 

أوتوموبيلك لتجارة السيارت ش م م * شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م  ولسيادتهم "مجتمعين" الحق 

للسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبد ا قبانى رئيس  في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .  ?

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة "مجتمعين" 

تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت   الصلحيات التالية:  أ .

أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلمها كما لهم الحق في التوقيع على عقود 

تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى والهـيئة العـامة للستثمار وإنشاء فـروع ومـكاتب 

تمثيل  لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية , ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع 

إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى  التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .  ب .

شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها.  وللسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبدا قبانى رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة و للسيد الستاذ/ شريف مكرم 

عوض سعد مدير قطاع الشئون  القانونية "مجتمعين" توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول 

والراضي وخلفه الواقعة ضمن اصول الشركة ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.
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226 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    268702   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1991 برقم ايداع   12279 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2009  بــ :  

227 - سامح على عبد العزيز يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    268702   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-09-1991 برقم ايداع   12279 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2009  بــ :  استقاله

228 - رؤوف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    268702   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1991 برقم ايداع   12279 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2009  بــ :  

229 - سمير سليمان احمد ناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389507   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2009 برقم ايداع   19524 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2009  بــ :  

230 - ليلى بيان السيد الخشاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389507   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2009 برقم ايداع   19524 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2009  بــ :  غير تنفيذى- ويملك حق التوقيع 

عن الشركة رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين بكافة 

الصلحيات والختصاصات المؤشر بها من قبل في السجل التجاري . مع اللتزام بشغل السيدة / ليلى بيان السيد 

الخشاب رئيس مجلس الدارة منصب ) غير تنفيذى ( بالشركة وعدم الشتراك فى الدارة الفعلية او العمل التنفيذى 

بالشركة كونها رئيس غير تنفيذى

231 - محمد يس احمد محمد الشقيرى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    389507   

وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2009 برقم ايداع   19524 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2009  بــ :  

232 - صفوت صلح الدين على النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389507   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2009 برقم ايداع   19524 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2009  بــ :  

233 - عصام محمد محمود ابو حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389507   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2009 برقم ايداع   19524 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2009  بــ :  

234 - زكريا نادر عبيد بقطر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    388048   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2009 برقم ايداع   1969 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2010  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريكين 

مجتمعين او منفردين امام كافة الجهات لتحقيق اغراض الشركة ولهما الحق مجتمعين او منفردين فى التعامل مع 

البنوك باسم الشركة والقتراض والرهن والتوقيع على مستندات التسهيلت الئتمانية فى البنوك وكفالة الغير 

وكذلك الشراء والبيع والتنازل عن جميع اصول الشركة والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية للنفس او 

للغير الراض والوحدات والسيارات والممتلكات الخاصة بالشركة والقيام بجميع العمال الناقلة للملكية ولهما الحق 

ى توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق

257 - ايمن محمود نجيب علي نجيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116713   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1963 برقم ايداع   5694 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2013  بــ :  تفويض السيد رئيس مجلس 

الدارة بصفتة رئيس مجلس ادارة شركة التعاون للبترول فى تمثيل الشركة قانونا امام كافة الجهات الرسمية 

والشهر العقارى وفى تسليم واستلم المبالغ المالية والشيكات وفى القرار بصحة التوقيع على عقود البيع واليجار 

والتصديق عليها بالشهر العقارى والصلح والتنازل والتخالص على كافة الدعاوى المرفوعه من الشركة او عليها 

وله حق توكيل المحامين او المحاسبين او المختصين بالشركة فى كل او بعض

258 - حسين مصطفى كمال متولى غنيم  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    211098   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-1981 برقم ايداع   7928 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2013  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

259 - علء عبد الشكور محمد على عبد الخالق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    211098   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-1981 برقم ايداع   7928 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2013  بــ :  

284 - محمد محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    412063   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  

317 - سعيد محمد رمضان السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148579   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1971 برقم ايداع   8429 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

403 - اندرو نادر وديع فايق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    280343   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-1993 برقم ايداع   6854 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  
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440 - سلوي محمود صديق ابراهيم مخلوف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    395426   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-2012 برقم ايداع   7741 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع / 

للشريكه المتضامنه )سلوي محمود صديق ( منفردا في كافه المعاملت الماليه والداريه للشركه وبأسم الشركه

441 - خالد حافظ محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    395426   وتم ايداعه بتاريخ    2012-05-22 

برقم ايداع   7741 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

442 - وائل محمد احمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    395426   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   7741 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  تم تعديل صفته من شريك 

متضامن الي شريك موصي

443 - ماريا شاكر انور ايوب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

235 - نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    390371   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2010 برقم ايداع   9343 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2010  بــ :  الموافقة بالجماع على تفويض 

كل من السيد المهندس رئيس مجلس الدارة / نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمى وعضو مجلس الدارة المنتدب / 

مصطفى محمد حامد فهمى مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها باوسع السلطات امام كافة 

الوزارات والجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بجميع فروعها ومكاتبها وجهات وشركات القطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاصة بخافة اشكالها والجهات الرسمية بالدولة دون تحديد او استثناء وجميع 

البنوك وجهات التسليف والقتراض والتمويل والمشاركة دون تحديد او استثناء وكذلك حق القتراض او الرهن 

والحصول على تسهيلت الئتمانية من البنوك وغيرها والقروض والسحب على المكشوف والتوقيع على عقود 

القتراض والتسهيلت والتفاق على شروطها ونسب الفائدة وطرق السداد وسحب واصدار وتظهير جميع 

التحويلت والحولت والشيكات والكمبيالت والسندات الذنية بانواعها والعتمادات المستندية وخطابات الضمان 

والضمانات المؤسسية وفتح حسابات باسم الشركة وتشغيلها وقفلها وكفالة الغير بنكيا وائتمانيا بالنسبة للشركات 

الشقيقة والتابعة المرتبطة بالشركة وكل ما سبق لدى مختلف انواع البنوك الوطنية والستثمارية داخل جمهورية 

مصر العربية وخارجها سواء بالجنيه المصرى او بجميع العملت الخرى وكذلك فى شراء الصول وبيع وتاجير 

ورهن اصول الشركة عقارية او منقولة او اوراق مالية او حصص في شركات اخرى وغيرها وفي التوقيع على 

كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر في التوقيع على شهادات الخبرة الخاصة بالموظفين 

العامليين بالشركة والتصديق عليها بالشهر العقاري والتوقيع على جميع عقود البيع والشراء والرهن والعقارية 

والمنقولة وغيرها وكذلك بيع وشراء السيارات واللت والمعدات وغيرها وكذلك التوقيع على عقود البيع والشراء 

والرهن والتاجير التمويلي وابرام التوكيلت للغير والتوقيع على عقود التعديل وما يستلزم من مستندات لتوثيقها 

امام الجهات المختصة داخل وخارج جمهورية مصر العربية ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر وايضا الغاء التوكيلت بكافة انواعها

236 - نها طارق حافظ امين متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    377900   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2006 برقم ايداع   10775 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  اتفق الشركاء على انه من حق 

كل من الطرف الول / نها طارق حافظ  والسيده / رانده طارق حافظ مجتمعين او منفردين ولهم حق تمثيل 

الشركه امام الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع على جميع حسابات الشركه بالبنوك وفتح الحسابات و 

السحب واليداع ولتحويلت وكافة التعاملت البنكية ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر من اختصاصات وصلحيات الشركه

273 - فكرى احمد محمد على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    407383   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   8421 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع / حق 

الدارة والتوقيع للشركاء مجتمعين او منفردين ولهم في ذلك كافة الصلحيات واوسع السلطات ويجوز لهم تفويض 

وانابة من يمثلهم قانونيا ويحق لهم مجتمعين او منفردين التعامل مع البنوك من السحب واليداع والشيكات 

والتحويلت وتمثيل الشركة في كافة التعاملت والتعاقدات ويحق لهم مجتمعين فقط الرهن والقتراض والتصرف 

في اصول الشركة وتوزيع الرباح والخسائر بنسبة المشاركة في راس المال

274 - ليله اشرف كامل السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    411374   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2016 برقم ايداع   23323 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2016  بــ :  
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275 - ليله اشرف كامل السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    411374   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2016 برقم ايداع   23323 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2016  بــ :  تصحيح اسم الشريكة ليله 

اشرف كامل السيد ليصبح ليله اشرف السيد كامل السيد

276 - اشرف السيد كامل السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    411374   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2016 برقم ايداع   23323 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2016  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشريك المتضامن / اشرف السيد كامل منفردا وله حق التعامل والتوقيع مع البنوك وكذلك حق القتراض والرهن 

بكافة انواعه وتعديله وزيادته والتوقيع على عقود البيع لكافة اصول الشركة لكل ما هو ثابت ومنقول وعقود الكفالة 

والحلول والحوالة وتمثيلها امام كافة الجهات بما فيها الشهر العقارى والسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية 

والغير الحكومية وذلك لصالح البنوك والغير فى كل او بعض ما ذكر

 - 277

احمد خالد مختـار الســيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    411716   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-18 

برقم ايداع   24622 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  

278 - يوسف عادل مختار السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    411716   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2016 برقم ايداع   24622 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع والتعامل 

مع البنوك سحب وايداع وحق القتراض من البنوك والرهن لى شريكين متضامنين مجتمعين

279 - احمد طارق مختار السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    411716   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2016 برقم ايداع   24622 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  

280 - على محمد مختار السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    411716   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2016 برقم ايداع   24622 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  

281 - هيثم محمد عبد المنعم محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    412063   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  والرئيس التنفيذى

282 - ياسمين محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    412063   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  

283 - محمد محمد محمد على عامر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    412063   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  والرئيس التنفيذى قبول استقالتة
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237 - مصطفى محمد حامد فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    391655   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2010 برقم ايداع   17912 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  الموافقة بالجماع على تفويض 

كل من السيد رئيس مجلس الدارة / مصطفى محمد حامد فهمى وعضو مجلس الدارة المنتدب / نهاد بهيج 

إبراهيم رجب فهمى مجتمعين أو منفردين حق تمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها بأوسع السلطات أمام كــافة 

الوزارات والجهــات والمصالـــح الحكــومية وغيــر الحكـوميــة والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بجميع فروعها ومكاتبها وجهات و شركات القطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها والجهات الرسميه بالدولة دون تحديد أو استثناء و جميع 

البنوك وجهات التسليف والقراض والتمويل والمشاركة دون تحديد أو استثناء وكذلك حق القتراض أوالرهن 

والحصول على التسهيلت الئتمانيه من البنوك وغيرها والقروض والسحب على المكشوف و التوقيع على عقود 

القتراض والتسهيلت والتفاق على شروطها ونسب الفائدة وطرق السداد وسحب وإصدار وتظهير جميع 

التحويلت والحوالت و الشيكات والكمبيالت والسندات الذنية بأنواعها والعتمادات المستنديه وخطابات الضمان 

والضمانات المؤسسية وفتح حسابات بأسم الشركة وتشغيلها وقفلها وكفالة الغير بنكيا  وائتمانيا  بالنسبه للشركات 

الشقيقه والتابعه المرتبطة بالشركة وكل ما سبق لدى مختلف أنواع البنوك الوطنية والستثمارية داخل جمهورية 

مصر العربية وخارجها سواء بالجنيه المصرى أو بجميع العملت الخرى وكذلك فى شراء الصول وبيع وتاجير 

ورهن أصول الشركة عقارية او منقولة أو أوراق مالية أو حصص فى شركات أخرى وغيرها وفى التوقيع على 

كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر وفى التوقيع على شهادات الخبره الخاصة بالموظفين 

العاملين بالشركة والتصديق عليها بالشهر العقارى والتوقيع على جميع عقود البيع والشراء والرهن العقارية 

والمنقولة وغيرها وكذلك بيع وشراء السيارات و اللت والمعدات وغيرها وكذلك التوقيع على عقود البيع و 

الشراء والرهن والتاجير التمويلى ,وأبرام التوكيلت للغير والتوقيع على عقود التعديل وما يستلزم من مستندات 

لتوثيقها أمام الجهات المختصة داخل و خارج جمهورية مصر العربية ولهم الحق فى توكيل و تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر وأيضا الغاء التوكيلت بكافة أنواعها.

238 - احمد محمد يسر محمد البساتينى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    391699   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-12-2010 برقم ايداع   18198 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2010  بــ :  الدارة والتوقيع 

للطرف الول / احمد محمد يسر محمد والطرف السادس عمرو احمد عادل محمد حسين مندور مجتمعين او 

منفردين

239 - شركة الوطنية للتنمية والتجارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170930   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1975 برقم ايداع   8352 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  
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240 - محمد خالد محمد السباعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170930   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1975 برقم ايداع   8352 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  ممثل عن الشركة الوطنية للتنمية 

والتجارة - أول  :- استبدال السيد الستاذ / محمد علء الدين محمد إسماعيل – رئيس مجلس الدارة - بمقعد 

للشركة الوطنيه للتنميه والتجاره  ثانيا  :- السيد المهندس / محمد خالد محمد السباعى رئيسا  لمجلس إدارة  ليصبح 

المهندس / محمد خالد محمد السباعى  رئيس مجلس الدارة   تشكيل مجلس الداره علي النحو التالي :-  1-

ممثل عن الشركة الوطنيه للتنميه والتجاره 2-الستاذ / اشرف مصطفي حامد الكحكي     العضو المنتدب ممثل 

عن الشركة الوطنيه للتنميه والتجاره  3-الستاذ / هشـــام حسين الخازنـــــدار عضو مجلس الدارة ممثل عن 

شركة القلعه للستشارات المالية  4-الدكتورة / منــى مكـــــرم عبيــــــــدعضو مجلس الدارة ممثل عن الشركة 

الوطنيه للتنميه والتجاره  5- شركة الوطنيه للتنميه والتجاره عضو مجلس الدارة   ثالثا  :- صلحيات التوقيع 

كالتالى:  1(السيد المهندس/ محمد خالد محمد السباعى  – رئيس مجلس الدارة – والممثل  القانونى للشركة وله 

الحق فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكيم سواء فى الداخل أو فى 

الخارج وأمام جميع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تقديم الوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفى الصلح 

والقرار والنكار والبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن فى تقرير 

الخبراء والمحامين وردهم واستبدالهم وفى طلب تعيين الخبراء وفى التقرير بعمل المعارضات واللتماسات 

والشكالت والستئناف فى جميع القضايا المدنية والجنائية وفى التقرير بالنقض بالحكام وتقديم المذكرات وفى 

تنفيذ الحكام وكافة أنواعها وتحصيل التنفيذ والحضور أمام كافة النيابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وأقسام 

الشرطة كما له الحق فى شراء السيارات وبيعها باسم الشركة أيا  كان نوعها وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور 

المختلفة واستخراج وتجديد رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التوقيع على العقود والوراق الخاصة بذلك 

وعلى العموم كافة أعمال الدارة وتمثيل الشركة أمام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية والنقابات المختلفة 

والغرف التجارية والسجل التجارى ومصلحة التسجيل التجارى والعلمات التجارية ومصلحة الشركات والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الجمارك وأمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على عقود 

التعديل أمام الشهر العقارى والتوثيق وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وأمام وزارة الخارجية ومكاتبها 

الخاصة بالتصديقات وأمام السفارات والقنصليات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية والهيئة 

العامة للرقابة المالية وأمام بورصتى القاهرة والسكندرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

وشركة مصر المقاصة والحفظ المركزى والتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات 

المختلفة ورئاسة الحياء والمحليات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومية وهيئاتها ومكاتبها 

وتأسيس الشركات وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها والذن له فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض 

ماذكر".  2( تفويض السيد الستاذ / اشرف مصطفي حامد الكحكي العضو المنتدب في  للتوقيع  منفردا علي عقود 

الداره والتشغيل مع العمل  3( تحديد سلطة المعاملت المصرفية وكذا التوقيع على الشيكات كالتى:  حق التوقيع 

على الشيكات ومراسلت البنوك  أ( حق التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية من حسابات الشركة للغير 

ولحسابات الشركة لدى البنك الواحد أو البنوك المختلفة وكذا التوقيع على خطابات الضمان والعتمادات المستندية, 

فى التعامل مع كافة البنوك فى القتراض والرهن وعقود التسوية والجدوله واية عقود إتفاق مع البنوك وذلك بدون 

حد أقصى للسداده التالي ذكرهم  مجتمعين :  -السيد المهندس/ محمد خالد محمد السباعى     - رئيس مجلس 

الدارة   -السيد الستاذ/ أشرف مصطفى حامد الكحكى - العضو المنتدب  ب ( حق التوقيع على التحويلت البنكية 

والشيكات من حسابات الشركة لدى البنك الواحد أو البنوك المختلفة وكذا فى التوقيع على خطابات الضمان 

والعتمادات المستندية , بحد أقصى 2 مليون جنيه مصرى  أى من :  -السيد المهندس/ محمد خالد محمد السباعى  

- رئيس مجلس الدارة   -السيد الستاذ/ أشرف مصطفى حامد الكحكى - العضو المنتدب  -السيد الستاذ/ راجى 

يحيى رياض إبراهيم - رئيس القطاع المالى  مع أيا  من :  -السيد الدكتور /وليد محمد علي عبدالغنى  - رئيس 

قطاع الموارد البشرية  -السيد المهندس/ محمد إبراهيم محمد سليمان - رئيس قطاع التشغيل  -السيد المهندس/ 

اشرف حامد محمود البغدادي  - رئيس قطاع التشغيل  للمشروعات الداخليه  -السيد المهندس/ حسام الدين حسن 

طه درويش  - رئيس قطاع التخطيط الستراتيجى  -السيد الستاذ/ وسام حمدى أمين عبدالواحد - مدير التمويل

241 - هشام حسين الخازندار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170930   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1975 برقم ايداع   8352 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  ممثل عن الشركة القلعه 

للستشارات الماليه
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242 - منى مكرم عبيد جورج مكرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170930   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1975 برقم ايداع   8352 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  ممثل عن الشركة الوطنية للتنمية 

والتجارة

243 - اشرف مصطفى حامد  الكحكى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    170930   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1975 برقم ايداع   8352 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  ممثل عن الشركة الوطنيه للتنميه 

والتجارة

244 - اسامة سيد عثمان محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8419   وتم ايداعه بتاريخ    1935-06-05 

برقم ايداع   8734 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2011  بــ :  

245 - طارق عبد السلم نبيل ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    8419   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1935 برقم ايداع   8734 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2011  بــ :  التنفيذى -  قبول استقالتة

296 - ايمان عادل محمد الجارحي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1935 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  غير متفرغ - اعادة تشكيل مجلس 

ادارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات اعتبار من 2022/7/6 فى مده المجلس الحالى فى 2023/10/27 على 

النحو التانى

297 - باهى احمد عبد الحميد ابو الدهب  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    158   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1935 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  

298 - سوزان رجاء ابراهيم النحراوي  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    158   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1935 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  

299 - حسامالدين مصطفي عباس احمد  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    158   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1935 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  

300 - هشام  احمد محمد  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    158   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-27 

برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  

301 - نورهان سعد عباس سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    280614   وتم ايداعه بتاريخ    1993-12-25 

برقم ايداع   17601 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  

466 - على احمد رشاد احمد محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    431582   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   3707 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

467 - ريهام احمد عبدالرحمن طلخان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431582   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   3707 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تعديل صفتها من شريك متضامن 

الى شريك موصى

468 - محمد يوسف محمد يوسف زعير  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    431582   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2021 برقم ايداع   3707 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع 

منفردا مع الجهات بما فيها البنوك من فتح الحسابات وكافة التعاملت البنكية وله حق التعاقد مع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية باسم الشركة وابرام كافة التعاقدات واستلم المستحقات وتوكيل الغير فى حسابات الشركة بالبنوك 

والتعامل على حساباتها وغلقها وابرام العقود وكافة التعاقدات  واستلم المستحقات وكذلك لدارة الشركة ماليا 

واداريا وللوكيل القيام ببعض او كل ما ذكر

469 - عل عبد الحميد زكى الصيرفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434923   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2022 برقم ايداع   17343 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

470 - احمد الحسن مصطفى الجالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434923   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2022 برقم ايداع   17343 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  
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246 - عالية ابراهيم على جبر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    8419   وتم ايداعه بتاريخ    1935-06-05 

برقم ايداع   8734 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2011  بــ :  تنفيذى - تفويض السيدة المهندسة / عالية ابراهيم 

على جبر العضو المنتدب التنفيذى للشركة مع اى من السادة الذين لهم حق التوقيع الول بالتوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية والقتراض من البنوك بضمان رهن الودائع واذون الخزانة ولسيادتها تفويض من تراه فى هذا 

الشأن لمن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة بالبنوك . التوقيعات البنكية نيابة عن الشركة بالبنوك : 1- سامى محمد 

عبدالفتاح توقيع اول ) كبير اخصائيين ( 2- انور سليمان على السيسى توقيع اول ) مدير ادارة البنوك ( 3- ايمن 

مصطفى محمد توقيع اول ) مدير ادارة العملء ( 4- محمد محمد عبدالعليم توقيع ثانى ) مدير ادارة الجور ( 5- 

حسام الدين محمد محمود توقيع ثانى ) مراجع اول ( 6- غادة مصطفى محمد كامل توقيع ثانى ) محاسب ( 

التوقيعات البنكية نيابة عن الشركة بالبنوك لمنطقة السكندرية : 1- محمد اشرف عبدالمحسن توقيع اول ) مدير 

منطقة السكندرية ( 2- محمد عبدالرحمن عبدالمنعم عسران توقيع ثانى ) محاسب بمنطقة السكندرية ( الغاء ما 

دون ذلك من قرارات سابقة فى هذا الشأن تفويض السيدة المهندسة / عالية ابراهيم على جبر العضو المنتدب 

التنفيذى للشركة فى نقل وبيع ملكية السيارات المباعه بالمزاد فى الشركة لصالح من رسي عليهم المزاد تفويض 

السيدة المهندسة / عالية ابراهيم على جبر العضو المنتدب التنفيذى للشركة والممثل القانونى لها فى التصالح فى 

كافة القضايا والجنح والجنح المستأنفة المقامة من الشركة او ضد الشركة تفويض العضو المنتدب التنفيذى لشركة 

المحاريث والهندسة فى توقيع البروتوكولت وعقود البيع المزمع ابرامها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

247 - احمد فريد احمد عبد الفتاح المتبولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    384303   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2007 برقم ايداع   5262 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2011  بــ :  حق الدارة والتوقيع للسيد / 

احمد فريد احمد عبدالفتاح المتبولى مع ايا من الشريكين المتضامنين وله فى ذلك كافة الصلحيات فى تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات وكذلك حق تأجير وبيع المعدات المملوكة للشركة وحق اليداع 

والسحب والقتراض والرهن من البنوك باسم الشركة وحق القتراض الرهن وله حق توكيل من يشاء فى كل او 

بعض ما ذكر

248 - سامى عزت اسماعيل محمد عارف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    393139   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-06-2011 برقم ايداع   8402 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2011  بــ :  المنتدب

249 - ثناء عزت اسماعيل محمد عارف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    393139   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2011 برقم ايداع   8402 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2011  بــ :  

250 - سمير عزت اسماعيل محمد عارف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    393139   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2011 برقم ايداع   8402 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2011  بــ :  

251 - هيثم سعيد خضر محمد حنفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    365517   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2005 برقم ايداع   1223 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2011  بــ :  حق الرهن والقتراض وبيع 

وشراء لصول والسيارات للشريكين مجتمعين او منفردين

252 - عادل امين عبدالسميع امين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    394640   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2012 برقم ايداع   1675 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2012  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح حق الدارة والتصرف والتوقيع فى جميع شئون الشركة وفى المسائل المتعلقة بها للرفين مجتمعين او 

منفردين على ان يكون ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكاة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كاة السندات الذنية والتجارية وابرام كاففة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تاسيس 

الشركات ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

253 - مصطفى اسماعيل دردير احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    269753   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-1991 برقم ايداع   16083 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2012  بــ :  المعادى الجديدة
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254 - كريم احمد يوسف محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    325981   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-1999 برقم ايداع   17515 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2012  بــ :  اضافة صلحيات للشركاء 

المتضامنين مجتمعين وهى تمثيل الشركة امام البنوك وفتح الحسابات لديها وغلقها واليداع والسحب منها بدون 

حدود قصوى

255 - كفاح محمد نصر الدين الغزالي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    358846   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2004 برقم ايداع   4258 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2013  بــ :  تعديل الصفة من موصى الى 

متضامن

256 - سيف كفاح محمد نصر الدين الغزالي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    358846   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2004 برقم ايداع   4258 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2013  بــ :  تعديل الصفة من موصى الي 

متضامن .. تعديل الدارة والتوقيع ليصبح موكوله للطرف الول والطرف الثالث مجتمعين او منفردين

260 - وائل محمد محمود زعير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    211098   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-1981 برقم ايداع   7928 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2013  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح / بند الدارة والتوقيع عن الشركة من الناحية الماليه والداريه موكوله للشركاء المتضامنين السيد / وائل 

محمد محمود زعير والسيد / محمد ثابت احمد رضوان  الجبالى والسيد / محمد جمال عبدالرحمن يوسف بحد ادنى 

اثنين منهم مجتمعين او السيد / وائل محمد محمود زعير منفردا بشرط ان تكون جميع العمال الصادرة منهم باسم 

الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهما  فى سبيل ذلك كافة الصلحيات ولهما  الحق فى تمثيل الشركة 

امام كافة المصالح الحكوميه والغير حكوميه ولهما حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه ولهما ايضا حق 

التوقيع امام الشهر العقارى على عقود البيع والشراء الخاصة بالسيارات وتسجيلها وبيعها بالشهر العقارى ولهما 

حق البيع للنفس وللغير وفتح الحسابات والقرض والرهن والبيع والشراء بضمان ممتلكات الشركة والتوقيع امام 

البنوك ولهما فى سبيل ذلك كافة الصلحيات ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

261 - شيمى محمد عبد الرحيم محمد الشيمى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    182883   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-1977 برقم ايداع   9686 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2014  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيعلتصبح للطراف الولحتى الرابع منفردين يكون لهم حق توكيل الغير وحق كفالة الغير منفردين

262 - سلين  نعيم ناصر  رمسيس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    399292   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   8622 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2014  بــ :  تعديل صفة الشريكة من موصية 

الى متضامنه

263 - امنيه محمد الحسينى عبدالعظيم قناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    338793   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2001 برقم ايداع   7843 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2014  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتكون للشريكين المتضامنين السيدة الولى امنية محمد الحسينى عبدالعظيم والسيدة / اميرة محمد الحسينى 

عبدالعظيم مجتمعين او منفردين ولهم حق البيع لصول من عقارات وسيارات واثاث مجتمعين او منفردين ولهم 

حق البيع للنفس وللغير وتوكيل الغير

264 - ميسون طه ياسين محمد الكيلنى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    331842   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2000 برقم ايداع   10327 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2015  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

للطرف الثانى منفردا فى التعامل باسم اتلشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و 

العمال والخاصة  بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك المصارف في السحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق حسابات واصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف كماله الحق منفردا في توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

265 - ماجد هنري مرقص جرجس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    401548   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2015 برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2015  بــ :  الدارة والتوقيع تصبح للشريكين 

/ نبيل بولس شنوده و ماجد هنرى مرقصمجتمعين او منفردين على ان تكون باسم الشركة الذى انشات من اجله 

الشركة ول يجوز لى من الشريكين القتراض باسم الشركة او بضمان ما تملكه من بضائع او منقولت كما ل 

يجوز لى منهم التصرف منفردا فى اموال الشركة الثابتة والمنقولة ال بتوقيع الشركين مجتمعين وللشريكين الحق 

فى توكيل الغير فى كل او بعض اختصاصاتهم

266 - عمرو السيد السيد عبد الباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    401920   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2015 برقم ايداع   7700 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2015  بــ :  
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267 - حسام فكرى محمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    403572   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2015 برقم ايداع   15070 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2015  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة والمصارف على الحسابات المدينة والدائنة وكافة 

العمال المصرفية وابرام جميع العقود والمشارطات التى تتعلق بمعاملتها اما بيع وشراء الصول الثابتة 

واستبدالها والقروض والرهن بضمان ممتلكاتها من البنوك او الغير والكفالة للغير مجتمعين او منفردين

268 - شريف احمد عبدالعزيز الكفراوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    404177   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2015 برقم ايداع   16905 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2015  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

269 - احمد محمود محمد عبد الغفار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    405045   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2016 برقم ايداع   605 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2016  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع على ان 

يتول ادارة الشركة والتوقيع القانونى للشريكين الطرف الول / احمد محمود محمد عبدالغفار العرابى والطرف 

الثالث / محمود محمد عبدالغفار منفردين او مجتمعين ولهم كافة الصلحيات وتمثيلها امام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية ولهم حق توكيل الغير فى تسجيل العقد والشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عائق الشركة ) 

ماعدا ( العمال المالية واعمال البنوك فى السحب والتحويل والقرض والرهن من البنوك ال بتوقيع طرفى العقد 

الشريك الول والثالث مجتمعين

270 - امنه ابراهيم عبدالرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    400564   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2014 برقم ايداع   16106 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2016  بــ :  

271 - حسن  محمد حسن محمد سيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    400564   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2014 برقم ايداع   16106 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2016  بــ :  

272 - عبدالرحمن محمد حسن محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    400564   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2014 برقم ايداع   16106 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2016  بــ :  

285 - فريدة محمد فريد فؤاد خميس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    412063   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  غير تنفيذى - تحديد الختصاصات 

كالتى : اول : يمثل العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بصفته الشركة امام القضاء والغير وله حق التوقيع عن 

الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال العام والهيئه 

العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ المركزى 

ومصلحه التسجيل التجارى ومصلحة الضرائب المصرية والغرف التجارية والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق وتوقيع العقود باسم ولصالح الشركة وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ثانيا : تفويض 

كل من السيد / هيثم محمد عبدالمنعم ابراهيم بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذى والسيد / عمر علوان رزق 

بصفته المدير المالى للشركة مجتمعين فى التعامل مع البنوك والمصارف وفتح والغاء الحسابات والسحب واليداع 

وانهاء كافة الجراءات الدارية الخاصة بالبنوك ثالثا : تفويض اثنين مجتمعين من السيدة / فريدة محمد فريد فؤاد 

خميس بصفتها رئيس مجلس الدارة غير التنفيذى والسيدة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتها عضو مجلس 

ادارة والسيد / هيثم محمد عبدالمنعم ابراهيم بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى التوقيع على العقود 

واوامر البيع والشراء امام البورصة المصرية وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ 

المركزى والتوقيع على عقود القرض والرهن والتوكيل بالرهن ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر رابعا : البقاء على الختصاصات والصلحيات والتفويضات والسلطات لعضاء مجلس الدارة المستمرين 

بالتشكيل الحالى

286 - محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    412063   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-01-2017 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  

287 - عمرومحمود فوزى محمد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    412063   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-01-2017 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  

288 - محمد محمود احمد محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-27 

برقم ايداع   25870 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2017  بــ :  مدير ا لفرع الدمرداش وذلك اعتبارا من 7 /2 

/2022 ول يزال يعمل به حتى تاريخه

289 - سعدالدين سعيد جودة السحار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1961 برقم ايداع   5568 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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290 - اسامه سعيد جوده السحار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    106724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1961 برقم ايداع   5568 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  تعديل  الدارة والتوقيع ليصبح /   

للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين لكل من السيد / اسامه سعيد جودة السحار والسيد / هشام سعيد هاشم 

السحار والسيد / ايمن صلح الدين عبد الحميد جوده السحار فى كل شئونها وامام كافة الجهات الحكومية وقطاع 

العمال والبنوك والشركات والفراد بكافة انواعها واشكالها ونشاطها وعلى الخص مصلحة الشهرالعقارى 

ومصلحة الضرائب العامة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واقلم المرور المختلفة ولهم حق بيع و شراء 

السيارات والمنقولت  الخاصة بالشركة والتوقيع امام الشهر العقارى فى كل ما يلزم من اجراءات والتمثيل امام 

القضاء والصلح والبراء  ولهم حق التوقيع على كافة الوراق المالية كما لهم حق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن لصول الشركة امام البنوك وجميع جهات القتراض والرهن و كفالة الغير ولهم حق توكيل من يشاء فى 

كل او بعض اعمال الشركة دون الرجوع لباقى الشركاء ويلغى اى بند يخالف ذلك

291 - محمد شحاته عبد الحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    421597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2018 برقم ايداع   9321 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

292 - احمد محمد شحاته عبدالحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    421597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2018 برقم ايداع   9321 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليكون 

التصرف والتوقيع للطرفين المتضامنين معا  ولهما حق تمثيل الشركة امام جميع المصالح الحكومية والبنوك ولهما 

حق القتراض من البنوك والرهن وفتح الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على كافة المحررات التى تخص 

الشركة ونشاطها لتحقيق غرض الشركة واهدافها وكل ما سبق منفردين او مجتمعين

293 - برنسه بهجت اسماعيل زايد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    384906   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2007 برقم ايداع   1035 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2018  بــ :  تعديل صفة الشريكه من موصية 

الى متضامنه

294 - احمد محمود عبد الرحمن زايد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    384906   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2007 برقم ايداع   1035 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2018  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح حق الدارة والتوقيع  والمسؤلية امام جميع الجهات الرسمية للسيد / احمد محمود عبد الرحمن زايد والسيدة 

/ برنسة بهجت اسماعيل زايد مجتمعين او منفردين ولهما بهذة الصفة حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقضاء ولهما حق فتح الحسابات بالبنوك واليداع بها والسحب 

منها وحق التوقيع امام كافة الجهات ومنها وزارة السياحة والشهر العقارى والسجل التجارى ولهما  حق توكيل 

الغير فى كل او جزء من هذة الختصاصات

295 - احمد محمد عبدالمنعم احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    158   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1935 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  التنفذى

444 - ادروسيس منير انور ايوب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

445 - يوأنا منير انور ايوب مقار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  
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302 - بالقاسم عبدالعاطي خليفه الجرم  مدير عام   المقيد برقم قيد    283173   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-1994 برقم ايداع   8121 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2018  بــ :  للشركة بدل من المدير العام 

السابق احمد محمد احمدالقمبري  - تكون اختصاصات المدير العام كالتى / رئاسة الجهاز التنفيذى للشركة وتمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة الوراق والمستندات والعقود المتعلقة بنشاط الشركة وعقود اليجار 

والستغلل والدارة لمشروعات الشركة وعقود بيع وشراء السيارات والمنقولت وحق تعيين الموظفين وتوقيع 

عقود العمل ولة حق التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية وامام الضرائب 

والمرور ومكاتب العمل والتامينات الجتماعية وهيئة الستثمار وسوق المال والسجل التجارى والشهر العقارى 

والتوثيق والغرفة التجارية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة التسجيل التجارى والعلمات التجارية 

ولجان فض المنازعات كما خولة المجلس حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر -  كما قرر مجلس الداره 

بالجماع منح صلحيات المدير العام للدكتور / ونيس علي امحمد العتود وذلك في حاله غياب المدير العام . 

الموافقة على ان تكون سلطة التوقيع على الشيكات والمعاملت المصرفية وحسابات الشركة على التالى / اى 

معاملة ترتب التزام مصرفى / نقدى يجب لتمامها ان يتم توقيعها بتوقيعين من التوقيعات المعتمدة احدهما من الفئة 

)أ( والمخولون بالتوقيع على الشيكات والمعاملت المصرفية وحسابات الشركة من الفئة )أ( هم )1(بالقاسم عبد 

العاطي خليفه الجرم  )2( ونيس علي امحمد العتود  - والمخولون بالتوقيع على الشيكات والمعاملت المصرفية 

وحسابات الشركة من الفئة )ب( هم )1( نادر محمد احمد خيرى )2( جمال الدين صالح احمد الحاراتي - كما قرر 

المجلس انة يحق لى من اشخاص الفئة )أ( تفويض اى من اشخاص الفئة )ب( مؤقتا ولفترة محددة فى التوقيع 

نيابة عنة على الشيكات والمعاملت المصرفية

303 -  محمد ماجد بخيت عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    283173   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-1994 برقم ايداع   8121 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2018  بــ :  ممثل للهيئة المصرية العامة 

للبترول بدل من السيد / مجدى عبد الفتاح توفيق عبد ا

304 - امل زكريا جيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    188947   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-1978 برقم ايداع   6777 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2019  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشركاء الثلثة مجتمعين او منفدرين ولهم الحق فى تعديل عقد الشركة فى التعامل مع الجهات الحكومية 

والضرائب والتامينات الجتماعية والسجل التجارى والغرفة التجارية والجمارك والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وكافة التعاملت المصرفية ولهم حق التصرف فى اى اصل من اصول الشركة فى البيع او 

الرهن او زيادة القتراض والتسهيلت الئتمانية من كافة البنوك والتعامل مع اى جهه سواء كانت افراد او هيئات 

حكومية او غير حكومية مجتمعين او منفردين

305 - هانى سيد احمد ابوطالب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    427553   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   8442 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

306 - مينا جوزيف حبيب ميخائيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    250452   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1988 برقم ايداع   2046 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2019  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليكون لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ويكون لهم ايضا مجتمعين او منفردين  فتح الحسابات المدنيه والدائنه 

بالبنوك  والقتراض من البنوك ولهم ايضا مجتمعين او منفردين التصرف فى اصول الشركة والتوقيع على عقود 

البيع النهائى لصول وعقود الرهن التجارى والعقارى لجميع اصول الشركه الثابته والمنقوله والقراض من الغير 

سواء كان داخل ج -م -ع او خارجها وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير الحكوميه ولهم حق توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

307 - لورانس داؤد يوسف داؤد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250452   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1988 برقم ايداع   2046 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2019  بــ :  تصحيح السم طبقا للرقم القومى

308 - مارك جوزيف حبيب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250452   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-1988 برقم ايداع   2046 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2019  بــ :  

309 - سحر قدرى محمد حموده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    413465   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   5490 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  
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310 - قدرى محمد حموده محبوب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    413465   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   5490 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  حق الدارة للشريك الول 

المتضامن السيد / قدرى محمد حموده منفردا ويكون الحق فى التوقيع على الشيكات التى تصدر عن الشركه 

للشريكين مجتمعين او منفردين

311 - اسلم  محمد عاصم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    399084   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2014 برقم ايداع   6988 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

312 - انجى كريم صموئيل بسالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2019 برقم 

ايداع   16941 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  لفرع منشية البكرى وذلك اعتبارا من 2022/2/7 

ول تزال تعمل به حتى تاريخه

313 - عماد ماهر لويز جندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    422164   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2018 برقم ايداع   11109 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2020  بــ :  تعديل الداره والتوقيع ليصبح / 

للسيد عماد ماهر لويز جندي منفردا بحق الداره والتوقيع عن الشركه وايضا حق  القتراض والرهن من جميع 

البنوك الحكوميه والغير حكوميه

314 - عمرو حسن يوسف حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    11-03-2020 برقم 

ايداع   3943 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  لفرع الحجاز وذلك اعتبارا من 2022/3/13 ول يزال 

يعمل به حتى تاريخه

315 - عدلى محمد محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    148579   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1971 برقم ايداع   8429 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتكون للشريكين المتضامنين الول والطرف الثالث مجتمعين او منفردين ولهما حق التعامل مع البنوك من سحب 

وايداع واقتراض

316 - ياسر عدلى محمد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148579   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1971 برقم ايداع   8429 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

318 - نجيب وجيه نجيب جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    429607   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2020 برقم ايداع   6072 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  تعديل باضافة اختصاصات 

الطرف الول ) الشريك المتضامن ( السيد / نجيب وجيه نجيب جرجس وهى ان يكون له حق البيع والشراء 

والتوقيع على العقود النهائية امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بخصوص جميع السيارات جميع الماركات 

وجميع المودليت ايضا تجديدها وترخيصها وقيادتها والتعامل مع المرور واستلم الرخص وفك وتركيب اللوحات 

المعدنية واستلم المخالصات واستلم شهادات فك وحظر ودفع المخالفات والتعامل مع النيابات والتأمينات 

والضرائب وشركات الغاز وكافة اجراءات ترخيص السيارات واستخراج جميع انواع شهادات البيانات والتعامل 

مع جميع اقسام الشرطة وفك وضبط وتسليم  المخالصات الى كافة ادارات المرور وله الحق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

319 - احمد سيد عليوه محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    407195   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2016 برقم ايداع   7784 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2020  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا 

وله حق التنازل عن الخطارات الصادرة من وزارة الصحة او بيعها والتعامل عنها امام الشهر العقارى

320 - محمد صفا عبدالعظيم على عوض الشرقاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    234295   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-01-1985 برقم ايداع   301 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  
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321 - حسام الدين عبد العظيم على عوض الشرقاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    234295   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-01-1985 برقم ايداع   301 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  حق الدارة 

والتوقيع موكولة لكل من الطرف الول والثانى والثالث منفردين وهم السيد / حسام الدين عبد العظيم على عوض 

الشرقاوى والسيد / عصام الدين عبد العظيم على عوض الشرقاوى والسيد / محمد صفا عبد العظيم على عوض 

الشرقاوى  وتمثيل مديرو الشركة منفردين فى علقاتها مع الغير ولهم منفردين اوسع السلطات للتعامل باسم 

الشركة ولهم منفردين فى كافة ما يلى / حق الدارة والتوقيع على جميع المعاملت وتعهدات الشركة وتعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد اتعابهم ومرتباتهم واجورهم ومكافاتهم والتعامل مع جميع البنوك 

والسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات وحق الرهن والقتراض والتوقيع على الشيكات وصرف الشيكات 

وخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية والسهم والرهون وتمثيل الشركة امام جميع البنوك المصرية والجنبية والستثمارية 

وماموريات الشهر العقارى والسجل العينى ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية والغرفة التجارية والسجل 

التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والجمارك والتنمية الصناعية وهيئات وزارة القتصاد والرقابة على الصادرات والواردات وجميع 

المحاكم والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية والشراء والرهن واليجار لصول الشركةوممتلكاتها العقارية 

والراضى والمحلت التجارية والسيارات وحق قبض ودفع كافة المبالغ واعطاء المخالصات واستلم وقبض قيم 

اليجار والبيع وحق ابرامكافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل او 

بالبدل والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وحق توكيل وتفويض الغير والمحامون فى كل او 

بعض ما ذكر

322 - اوجينا  عماد سلمه  عبدالمسيح  يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    431266   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2021 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  

323 - عماد سلمه عبد المسيح يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431266   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع / اتفق 

الشركان الول والثالث على ان يكون حق الدارة والتوقيع لهما مجتمعان او منفردان ونيابة عن الشركة وباسمها 

فى جميع المعاملت المادية والبنكية والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية او الغير وتمثيلها امام البنوك بالسحب او اليداع واصدار خطابات الضمان وكذا 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فى كافة المعاملت والتعاقد وابرام العقود وتنفيذها ولكل منهما كافة السلطات 

لتحقيق اغراض الشركة على ان تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلك ابرام اى 

عقود القروض والرهن وفتح العتمادات المدينة سواء من البنوك او اى جهات اخرى او الفراد وكذا حق 

التصرف فى اصول الشركة ويحق لى منهم توكيل الغير فى كل او بعض اختصاصاته

324 - جرجس سمير بترو ابراهيم بسخرون  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    431266   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  

325 - كريستينا عماد سلمه عبد المسيح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431266   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

326 - احمد محمد شعبان محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    431394   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2021 برقم ايداع   2476 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشركاء الطرف الول السيد / احمد محمد شعبان محمد والطرف الثانى السيد / صبرى عيد حسن محمد 

والطرف الخامس السيد / محمود سمير لبيب سالم فقط مجتمعين او منفردين وتمثيل الشركة فى جميع الجراءات 

امام جميع الجهات الرسمية والغير رسمية والهيئات والشركات والبنوك وجميع الجهات الرسمية او الغير رسمية
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327 - احمد ماهر احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    431801   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   4677 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2021  بــ :  حق الدارة والتشغيل للدكتور / 

احمد ماهر احمد محمد فى جميع المور المتعلقة بالتشغيل والنواحى الفنية داخل صالة النتاج والمبيعات 

والمشتريات وللستاذ / وائل عبد الحميد عبد الغفار جبر وللدكتور / احمد ماهر احمد محمد والستاذة / منه ا 

احمد بيومى مجاهد والستاذة / ايه احمد بيومى مجاهد لهم الحق ى التعامل باسم الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية ولهم كافة السلطات فى ادارة شئون الشركة وكذلك التعامل مع البنوك فى كافة المعاملت 

البنكية وفتح وغلق الحسابات واستخراج دفاتر الشيكات والتوقيع على الشيكات والصرف واليداع من البنوك ولهم 

الحق فى التوقيع امام السشهر العقارى على كافة العقود الخاصة بالشركة وشراء وبيع اصول الشركة وعمل اثبات 

التاريخ وتوكيل الغير فى بعض او كل ما ذكرمجتمعين او منفردين

328 - انجى خالد محمد على عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2021 برقم 

ايداع   7194 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  لفرع عمر بن الخطاب ول تزال تعمل به وذلك اعتبارا 

من 2022/5/3

329 - سامح فاروق غريب عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    251027   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2021 برقم ايداع   1000038 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  بدل من السيد اكرم محمد 

الشهير بكمال ابراهيم محمد

330 - احمد نجيب حلمى محمد الجرب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    432607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   11720 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  غير تنفيذى

331 - احمد محمود ماجد اسماعيل لطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    432607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   11720 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  مستقل - غير تنفيذى - قبول 

الستقالة

332 - شيروت احمد كامل عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    432607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   11720 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  مستقل - غير تنفيذى

333 - حازم سعد محمود عنبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    432607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   11720 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  غير تنفيذى

334 - محمد عماد الدين على مرسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    432607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   11720 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  غير تنفيذى

335 - محمد عبدا عباس السيسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    432607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   11720 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  
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336 - عبدالرحمن على عبدالرحمن على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    432607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2021 برقم ايداع   11720 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2021  بــ :  تنفيذى - ثانيا :  الموافقة 

بالجماع  بالترخيص لكل من السيد  /  عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي  بصفته / العضو المنتدب   والسيد / 

محمد عبد ا عباس السيسي  بصفته / نائب رئيس مجلس الدارة  مجتمعين او منفردين بإبرام عقود المعاوضه 

noqood  الخاصه بشراء  عدد 299998 سهم من اسهم  شركة / نقود فينتك للستثمار وادارة المشروعات

Fintech  والتوقيع على أومر وعقود البيع و الشراء ومايلزم من مستندات لتمام عملية البيع والشراء - ثالثا :

الموافقة بالجماع بالترخيص لكل من السيد / عبدالرحمن على عبدالرحمن على بصفته / العضو المنتدب والسيد / 

محمد عبدا عباس السيسى بصفته / نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين بابرام عقود المعاوضة 

الخاصة بشراء عدد 299998 سهم من اسهم شركة / كاش ناو فينانس لنظمةالموافقة بالجماع بالترخيص لكل 

من السيد / عبدالرحمن على عبدالرحمن على بصفته / العضو المنتدب الدفع والمرتبات Kashnow ش م م 

والتوقيع على اومر وعقود البيع والشراء وما يلزم من مستندات لتمام عملية البيع والشراء رابعا : الموافقة 

بالجماع بالترخيص لكل من السيد / عبدالرحمن على عبدالرحمن على بصفته العضو المنتدب والسيد / محمد 

عبدا عباس السيسى بصفته / نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين بابرام عقود المعاوضة الخاصة 

noqood Digital  بشراء عدد 299998 سهم من اسهم شركة / نقود لتكنولوجيا المدفوعات اللكترونية

Payment ش م م والتوقيع على اومر وعقود البيع والشراء ومايلزم من مستندات لتمام عملية البيع والشراء 

خامسا : الموافقة بالجماع بالترخيص لكل من السيد / عبدالرحمن على عبدالرحمن على بصفته / العضو المنتدب 

والسيد / محمد عبدا عباس السيسى بصفته / نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين بابرام عقود 

Noqood Digital  المعاوضة الخاصة بشراء عدد 2450 سهم من اسهم شركة / نقود لحلول التكنولوجيا

Solutions بسعر 100 جم ش م م والتوقيع على اومر وعقود البيع والشراء ومايلزم من مستندات لتمام عملية 

البيع والشراء

337 - ماريو رفعت رسمى جرجس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    394791   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   2859 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  تعديل صفة الشريك من موصى 

الى متضامن

338 - رفعت رسمى جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    394791   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   2859 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  الدارة وحق التوقيع موكله 

للطرفين المتضامنين السيد / رفعت رسمى جرجس والسيد / ماريو رفعت رسمى مجتمعين او منفردين ويكون 

لهما اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

339 - عمرو زكريا احمد امين احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    433836   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   21387 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

340 - كريم حسام عبدالمنعم غالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    433836   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   21387 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح/  

للشريك المتضامن السيد/ كريم حسام عبد المنعم غالي منفردا  وله حق ادارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها امام 

كافة الجهات الحكوميه والغير حكومية منفردا وله الحق في تمثيل الشركه تمثيل كامل  امام  البنوك  والغير 

والتوقيع علي عقود البيع والشراء والمزيدات والمناقصات وطلب التسهيلت المصرفيه والئتمانيه والقتراض من 

البنوك والتوقيع علي عقود الرهن والضمانات البنكيه وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات وقبض وسحب كافه 

المبالغ بأسم الشركه منفردا وله الحق في كفاله الغير وكافه الصلحيات للقيام باعمال الشركه وب?أسمها منفردا 

وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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341 - شعبان محمد عبد الحليم احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    159920   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1973 برقم ايداع   12718 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

لتصبح كالتى / يكون حق الدارة والتوقيع لكل من الشريك / عبدالتواب ابراهيم محمود القماطى والشريك / 

شعبان محمد عبدالحليم احمد مجتمعين او منفردين ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات للتعامل مع الغير وتمثيل 

الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق التعامل والتوقيع مجتمعين او منفردين 

امام كافة البنوك فى الداخل او الخارج وفتح جميع الحسابات والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع اما فى حالة 

القتراض من البنوك والرهن فتكون لهم مجتمعين غير منفردين لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

342 - عبدالتواب ابراهيم محمود صالح القماطى  مدير   المقيد برقم قيد    159920   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1973 برقم ايداع   12718 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  من الناحية الفنية السياحية بدل 

من السيد / سمير محمد كمال ابراهيم

343 - محمد عبدالقادر عبدالسلم عبدالقادر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    434043   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   1400 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

344 - محمد حسنى محي الدين محمد امام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    434043   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   1400 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

345 - حسنى محى الدين محمد امام  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434043   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   1400 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  يحق للطرف الول المتضامن 

السيد / حسنى محى الدين محمد امام القتراض والستدانه والرهن من البنوك وبيع اصول الشركة وممتلكاتها وبيع 

وشراء السيارات وله فى ذلك اوسع السلطات

346 - اشرف حسن علي سراج الدين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    116704   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1963 برقم ايداع   5680 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

347 - احمد حسام الدين محمد عبدا هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  تنفيذى

348 - احمد سعد الدين عبده ابو هنديه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  مستقل

349 - عمرو سعد محمود فتح ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  تنفيذى

350 - داليا محمد ذو الفقار على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  غير تنفيذى

351 - يحيي محمود مرسي ابوالعباس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  غير تنفيذى- مع بقاء 

الصلحيات بالسجل التجارى كما هى دون تغيير

352 - احمد محمد الشحات ابو اليزيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    434706   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   12382 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

لتصبح / حق الداره والتوقيع موكله للشريكين مجتمعين او منفرين على ان يكون التوقيع لصالح الشركة ومن 

اغراضها وبعنوانها واى تصرفات قانونيه اخرى من الحصول على قرض او رهن او بيع للشركه فهو موكل 

للطرفين مجتمعين او منفردين

353 - مخلوف حامد عبدا مرزوق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    388443   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2009 برقم ايداع   7317 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

354 - ايمن  سعيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    388443   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2009 برقم ايداع   7317 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  

355 - وليد محمد عرفات ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    255342   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1989 برقم ايداع   687 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

356 - حنان على على النبع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    255342   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1989 برقم ايداع   687 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  
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357 - رجاء عبده عبدالقادر الشربينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    255342   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1989 برقم ايداع   687 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريكين السيدة / رجاء عبده عبد القادر والسيدة / حنان على على النبع مجتمعان او منفردان ولهما فى ذلك حق 

التعامل مع جميع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة واصدار 

شهادات الضمان وخطابات الضمان وذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما مجتمعين او منفردين شراء وبيع 

الصول الثابتة والمنقولة والسيارات باسم الشركة وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التجارية التى تتعلق 

بنشاط الشركة بالنقد او بالجل وكذلك هيئة ميناء القاهرة وتوكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر كتابيا 

اما بالنسبة للبيع او الرؤهن او القتراض فيلزم موافقتهما مجتمعتان

358 - عبد الفتاح سليمان عبد الفتاح سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    255342   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1989 برقم ايداع   687 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  بور سعيد

359 - خالد عبدالمنعم ابراهيم متولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    255342   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1989 برقم ايداع   687 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  الشرقية

360 - نبيل وليم رياض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    292308   وتم ايداعه بتاريخ    1995-11-08 

برقم ايداع   16867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

361 - يسري وليم رياض مشرقي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    292308   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1995 برقم ايداع   16867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

362 - عادل وليم رياض مشرقي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    292308   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1995 برقم ايداع   16867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج للوفاه

363 - نرمين نبيل وليم رياض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    292308   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1995 برقم ايداع   16867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

364 - اشرف محمد فؤاد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    292308   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1995 برقم ايداع   16867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  الداره والتوقيع يكون للطرف 

الول السيد /اشرف محمد فؤاد محمد وله كافة السلطات لتحقبق غرض الشركه اما بالنسبه للبيع والشراء والرهن 

والقتراض فى البنوك فان التوقيع للطرفان مجتمعان

365 - خالد حامد ابو السعود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    353454   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2003 برقم ايداع   9121 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

366 - غادة عبدالستار عبدالتواب احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    353454   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2003 برقم ايداع   9121 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

367 - عبدا خالد حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    353454   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-01 

برقم ايداع   9121 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  تعديل صفته من موصى الى متضامن - تعديل 

الدارة والتوقيع ليصبح للشريك عبدا خالد حامد منفردا

368 - حسام الدين كمال محمد فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    427878   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2019 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

369 - شريف امين احمد امين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    427878   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2019 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

370 - سعيد عبد الجواد عبد الجيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    427878   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2019 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

371 - عبد الحميد احمد عبد الحميد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    427878   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2019 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

372 - عمر سيف الدين محمد فريد سعد الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434835   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   15722 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع

373 - هشام عبد السلم محمود عجلن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    264500   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1990 برقم ايداع   13768 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  
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374 - طارق عبد السلم محمود عجلن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    264500   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1990 برقم ايداع   13768 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  اتفق جميع الشركاء ان الدارة 

والتوقيع يصبح للسيد / طارق عبد السلم محمود عجلن وهو من له حق الدارة والتوقيع منفردا للشركة

375 - فاطمه عبدالسلم عجلن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    264500   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1990 برقم ايداع   13768 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  خرجت للوفاة

376 - حسن  البنا عبدالسلم  محمود  عجلن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    264500   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-1990 برقم ايداع   13768 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

377 - حنان عبدالسلم عجلن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    264500   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1990 برقم ايداع   13768 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  تصحيح اسم الشريكة ليصبح / 

حنان عبد السلم محمود عجلن وتعديل صفتها الى شريكة موصية

378 - محمد مجدى محمد مرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    343223   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2001 برقم ايداع   22311 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

379 - خالد سعد الدين حسن مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    355760   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2003 برقم ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة للشريك المتضامن السيد / خالد سعد الدين حسن  منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى القيام باعمال 

الشركة وله حق البيع والشراء والرهن لنفسه ولصالحه او للغير وكذلك ترتيب حق المتياز لنفسه او لصالحه او 

للغير وله كذلك حق التوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية امام الشهر العقارى وله حق التوقيع على عقود 

اتفاق التمويل العقارى وحق التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية منفردا من مشتريات ومبادلت 

وشراء العقارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى وله الحق منفردا فى التصرف بالبيع لنفسه او 

للغير  او اليجار او الرهن للراضى والعقارات والوحدات بكافة انواعها سواء اداريه او سكنيه او تجاريه او 

جراجات المملوكة للشركة وله حق قبض الثمن والتوقيع على عقود البيع البتدائية او النهائية منفردا وكذلك الشراء 

باسم الشركة وادارة اصولها ونقل الملكية وله كافة السلطات فى التعامل مع البنوك من حيث القتراض والرهن 

وفتح العتمادات وخطابات الضمان والسحب واليداع وكافة المعاملت البنكية بانواعها وله ان يوكل غيرة فى كل 

او بعض هذة السلطات

380 - خالد سعد الدين حسن مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    355760   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2003 برقم ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا 

وله فى ذلك اوسع السلطات فى القيام باعمال الشركة من مشتريات ومبادلت وشراء العقارات والرهون وكذلك 

الشتراك فى المؤسسات الخرى وله الحق منفردا فى التصرف بالبيع او اليجار او الرهن للراضى والعقارات 

والوحدات بكافة انواعها سواء اداريه او سكنيه او تجاريه او جراجات المملوكة للشركة وله حق قبض الثمن 

والتوقيع على عقود البيع البتدائية او النهائية منفردا وكذلك الشراء باسم الشركة وادارة اصولها ونقل الملكية وله 

كافة السلطات فى التعامل مع البنوك من حيث القتراض والرهن وفتح العتمادات وخطابات الضمان والسحب 

واليداع وكافة المعاملت البنكية بانواعها وله ان يوكل غيرة فى كل او بعض هذة السلطات

381 - حسن خالد سعد الدين حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    355760   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2003 برقم ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

382 - سعد الدين خالد سعد الدين حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    355760   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-09-2003 برقم ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

383 - السيد شحاته ادم مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    413892   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   7162 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

384 - هاشم على هاشم سعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    319912   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1999 برقم ايداع   1071 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع موكلة 

للطراف هاشم على هاشم ومؤمن هاشم على هاشم ومحمد على هاشم مجتمعين او منفردين وايه تصرفات قانونية 

اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة فتصدر من الشركاء ولهم حق التعاملت 

البنكية

385 - مؤمن هاشم على هاشم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    319912   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1999 برقم ايداع   1071 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  
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386 - محمد هاشم على هاشم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    319912   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1999 برقم ايداع   1071 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

387 - نهى محمد الحسينى عبدالرحمن محمد الحلبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    425651   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-2018 برقم ايداع   23523 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خرجت واستلمت 

كافة حقوقها

388 - عدنان محمود عز السلم عبدالحميد النجدى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    425651   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-2018 برقم ايداع   23523 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك 

من موصى الى متضامن

389 - على سعيد محمد ابو عالية  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    425651   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2018 برقم ايداع   23523 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  حق الدارة يكون للشريك / 

على سعيد محمد ابو عالية اما حق التوقيع للشريك / عدنان محمود عز السلم عبدالحميد النجدى وله حق التعامل 

مع البنوك وجميع المصالح الحكومية والتعامل مع الشركات الخاصة لمحمول وله حق توكيل الغير

390 - سمير السيد عبد الرحمن محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    426361   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2019 برقم ايداع   2506 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خرج من الشركة واستلم كافة 

حقوقة

391 - محمد سمير شعبان رشوان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    426361   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2019 برقم ايداع   2506 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا 

وله كافة السلطات والختصاصات

392 - على فتحى محمدى عبد الرازق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    426361   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2019 برقم ايداع   2506 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خرج من الشركة واستلم كافة 

حقوقة

393 - خالد عبد الرحمن على محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    426361   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2019 برقم ايداع   2506 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خرج من الشركة واستلم كافة 

حقوقة

394 - محيي الدين جمعه مبارز ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434852   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   16062 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

للطرف الول محي الدين جمعه مبارو ابراهيم وكذلك له حق التعامل والتوقيع مع البنوك وحق السحب واليداع 

والقتراض من البنوك المسؤول عن كافة تحويلت وايداعات العملء للشركة منفردا وله حق توكيل الغير وله 

كافة السلطات لتحقيق حق النفراد بشرط تكون العمال التي تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها التي 

تاسست من اجلها

395 - كريستينا انسي نجيب سور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    394594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2012 برقم ايداع   1202 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

396 - نادر عادل ابراهيم لويس ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    394594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2012 برقم ايداع   1202 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

397 - جورج فؤاد عريان بطرس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    394594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2012 برقم ايداع   1202 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح كالتى / حق ادارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها امام جميع الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين / 

جورج فؤاد عريان بطرس وكريستينا انسي نجيب سور ولهما حق التعامل مع البنوك فى فتح وغلق الحسابات 

والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والرهن والقتراض منفردين او مجتمعين

398 - محمد عبدالبديع الوزيرى احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    432918   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   14366 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

399 - محمد كمال الدين مرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    141469   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1970 برقم ايداع   2271 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

400 - منيره عباس حسن رأفت  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    141469   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1970 برقم ايداع   2271 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  خرجت للوفاة
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401 - كمال الدين مرسى احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    141469   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1970 برقم ايداع   2271 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

402 - اشرف كمال الدين مرسى احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    141469   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1970 برقم ايداع   2271 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  يصبح ادارة الشركه والتوقيع 

عنها للشركاء المتضامنين السيد /اشرف كمال الدين مرسى احمد والسيد / محمد كمال الدين مرسى احمد مجتمعين 

او منفردين وبشرط ان يكون التوقيع باسم الشركه وبعنوانها وضمن اغراضها وللشريكين المتضامنين مجتمعين او 

منفردين حق تمثيل الشركه لدى البنوك والبريد وفتح الحسابات واليدلع والسحب واصدار وصرف الشيكات باسم 

الشركه وبالجمله تمثيل الشركه لدى كافة الجهات والبنوك والمصالح الحكومية والسجل التجارى والشهر العقارى 

ومصلحه الضرائب والتامينات الجتماعية وقطاع العمال والخاص فيما يتعلق بالدارة والتعاملت لتحقيق 

اغراض الشركه ولكل منهما حق توكيل الغير فى كل او بعض اختصاصاته

404 - نادر وديع فايق وهبه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    280343   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-1993 برقم ايداع   6854 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع / من حق 

السيد / نادر وديع فايق وهبه منفردا فى كل ما يربط الشركة من معاملت ومستندات وتمثيلها امام الجهات 

الحكومية والغير حكومية ومصلحه الضرائب وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وله حق شراء وبيع الصول الثابتة بكافة انواعها والصول المنقوله بكافة انواعها 

والراضى ووسائل النقل والسيارات بكافة انواعها والرهن والقتراض والتسهيلت الئتمانية من كافة البنوك وله 

الحق ان يفوض او يوكل الغير للدارة والتوقيع نيابه عنه على ان تكون جميع التعاملت باسم الشركة وعنوانها 

التجارى

405 - نبيل وديع فايق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    280343   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-1993 برقم 

ايداع   6854 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  تصحيح الخطا الوارد باسم الشريك / نبيل فايق وهبه 

ليصبح / نبيل وديع فايق وهبه طبقا للرقم القومى - خرج واستلم كافة حقوقه

406 - مدحت احمد ماهر صالح ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    409189   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2016 برقم ايداع   15405 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريك / مدحت احمد ماهر صالح ابراهيم باسم الشركة سواء مع الغير او مع الجهات التى تتعامل معها الشركة 

وله حق التعامل مع البنوك فى حالة القتراض او الرهن او البيع لصل من اصول الشركة منفردا وله حق توكيل 

الغير فى كل ما سبق

407 - احمد محمد احمد عبدالحليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    342872   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2001 برقم ايداع   21243 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

408 - عبدالحليم احمد عبدالحليم عبدالعال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    342872   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2001 برقم ايداع   21243 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

409 - فارس محمد  احمد عبدالحليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    342872   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2001 برقم ايداع   21243 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

410 - رائد محمد احمد عبدالحليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    342872   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2001 برقم ايداع   21243 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

411 - محمد احمد عبدالحليم عبدالعال ابوطالب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    342872   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2001 برقم ايداع   21243 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / اتفق الشركاء على تعديل حق ادارة الشركة وحق التوقيع عنها ليصبح للشريك المتضامن منفردا وله فى 

ذلك اوسع السلطات فى التعامل باسم وعنوان الشركة والتوقيع عنها وله حق التصرف بالبيع والتنازل واليجار 

للنفس او للغير فى كافة اصول الشركة وممتلكاتها الثابتة والمنقولة كلها او بعضها وكافة المقومات المادية 

والمعنوية للشركة وكذلك التصرف بالبيع للنفس او الغير فى السيارات والدراجات التجارية المملوكة للشركة 

والتعامل مع كافة البنوك بالسحب واليداع والقتراض والرهن والتوقيع امامها على كافة المعاملت البنكية 

والتعامل مع كافة الوزارات والجهات والتوقيع امامها ويحق له توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

Page 121 of 183 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

412 - سامى رفعت نجيب شحاته  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    395227   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2012 برقم ايداع   6317 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح للسيد / سامى رفعت نجيب شحاته امام البنوك وكذلك الرهن والقتراض وكذلك للتعاقدات والمعاملت او 

البيع للنفس و الغير او الشراء وله حق توكيل الغير او ان ينيب او يفوض اى شخص فى التعامل مع البنوك 

والشركات او اى جهه اخرى سواء كانت حكومية او غير حكومية او هيئات فى حال وجود اى التزامات او حقوق 

للشركة لدى الغير وذلك بموجب توكيل او بتفويض كتابى موقع منه وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها

413 - اشرف عزت رمزى برزى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    395227   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2012 برقم ايداع   6317 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

414 - سامح جميل اسكندر غبر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    395227   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2012 برقم ايداع   6317 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

415 - منتصر فتحى عبداللطيف احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    408520   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2016 برقم ايداع   13132 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

416 - مصطفى شفيق عوض اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    408520   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-2016 برقم ايداع   13132 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  ادارة الشركة 

والتوقيع عنها وتمثيلها امام جميع الهيئات والمؤسسات الدارية والقضاء والشركات والفراد والبنوك والسحب 

والقرض والرهن وفتح الحسابات وبيع اصول الشركة وممتلكاتها والسيارات وامام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية وابرام التعاقدات للشريك المتضامن السيد / مصطى شيق عوض اسماعيل منفردا

417 - احمد السيد عبد المعطى المحرقاوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    428754   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2019 برقم ايداع   17199 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

418 - محمد مجدى محمد شعراوى شعبان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    428754   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2019 برقم ايداع   17199 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  الدارة اتفق الطرفان على ان 

تكون ادارة الشركة للطرفين مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك كافة السلطات فى حدود اغراض الشركة

419 - سامح شاكر محمد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434883   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   16507 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

420 - رائد رفيق بطرس عبدالسيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    350519   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2002 برقم ايداع   21981 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

421 - رائف رفيق بطرس عبدالسيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    350519   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2002 برقم ايداع   21981 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح 

لكل من رائف رفيق بطرس وراجح رفيق بطرس ورفيق رائد رفيق فقط مجتمعين او منفردين سواء للمركز العام 

او الفروع ولهم الحق فى ايداع وصرف المبالغ والرهن والقتراض من البنوك وكافة الجهات ولهم الحق فى 

التصرف فى اصول وممتلكات وسيارات الشركة سواء بالبيع او الرهن او اليجار كما لهم الحق فى استغللها 

والتصرف فيها باى صورة من صور التصرف القانونيه وتوقيعهم على عقود والمحررات مجتمعين او توقيع 

احدهم ملزم للشركة امام الغير والبنوك ومصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى وكافة الجهات والمصالح 

والهيئات الحكومية والغير حكومية وفى حالة وفاة احد الشركاء  وتستمر الشركات بذات شخصيتها  العتبارية 

تمارس نشاطها واعمالها وتتعامل مع كافة الجهات والهيئات الحكومية والبنوك والمؤسسات دون اعتراض او 

تدخل على ورثه الشريك المتوفى لحين انتهاء اجراءات تصحيح شكل الشركة

422 - محمد المين فتحى امين سليمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434788   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-1989 برقم ايداع   7451 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  تعديل بند الدارة 

والتوقيع ليصبح / للشريك / محمد المين فتحى امين سليمان  له الحق فى  استلم وتسليم و استخراج المدفوعات 

اللكترونية من جميع الجهات المتعاملة مع الشركة بصفته الشخصية  امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وكل ما هو صالح للشركة وله الحق التوقيع على كافة العقود والمعاملت الخاصة بالشركة وله حق ابرام العقود 

والصفقات باسم الشركة وبيع وشراء اصول الشركة وبيع السيارات وبيع ممتلكاتها العقارية والراضى والمنقولت 

باسم الشركة وله الحق الرهن والقتراض وفتح الحسابات البنكية والسحب واليداع من البنوك والصرف والتوقيع 

على الشيكات واستخراج الشيكات وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل باسم الشركة وله الحق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

Page 122 of 183 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

423 - فريده ابراهيم محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    182411   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-1977 برقم ايداع   8103 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

424 - عبد ا اشرف جمال احمد عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    333896   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2000 برقم ايداع   16325 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

425 - اشرف جمال احمد عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    333896   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2000 برقم ايداع   16325 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع للشريك 

الول / اشرف جمال احمد عثمان والشريك الثانى / محمد اشرف جمال احمد منفردين او مجتمعين ولهما حق 

التوقيع جميع العقود الخاصة بالتعيينات وبيع وشراء اصول الشركة من منقول او عقار وبيع وشراء السيارات 

وتوكيل الغير من الشركاء او العاملين فى ذلك

426 - بيتر فايز منصور جورجى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1972 برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

427 - تادرس  منصور  جورجى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1972 برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

428 - اندريه بير بدروس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    1972-06-07 

برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تصحيح اسم الشريك الول طبقا للرقم القومى

429 - فايز  منصور  جورجى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1972 برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

430 - سامية  مسعد عزيز عبدالنور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1972 برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

431 - رشا فايز منصور جورجى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1972 برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

432 - رامى فايز منصور جورجى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1972 برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع لكل من 

الشركاء / السيد / رامى فايز منصور جورجى والسيد / بيشوى فايز منصور جورجى والسيد / بيتر فايز منصور 

جورجى مجتمعين او منفردين فى كافة المسائل المالية والدارة وحق تمثيل الشركة وطلب التسهيلت الئتمانية 

والقتراض من البنوك والمؤسسات المالية ماعدا الرهن والبيع لى اصل من اصول الشركة او التنازل فتكون 

بموافقة جميع الشركاء

433 - بيشوى فايز منصور جورجى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    151326   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1972 برقم ايداع   4289 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

434 - طارق وليد محمود جبريل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    327727   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-1999 برقم ايداع   22624 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

435 - خالد محمود محمود جبريل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    327727   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-1999 برقم ايداع   22624 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع موكلة للسيد / 

خالد محمود محمود جبريل والسيد / خالد وليد محمود جبريل والسيد / طارق وليد محمود جبريل مجتمعين او 

منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق اغراض الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وحق التعامل مع 

البنوك وحق الرهن والقتراض وحق الشركة فى كفالة الغير

436 - سعد يوسف   يوسف الشامي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    265537   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1991 برقم ايداع   1288 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

437 - احمد يوسف يوسف الشامى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    265537   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1991 برقم ايداع   1288 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

438 - محمد نجيب يوسف يوسف  الشامى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    265537   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1991 برقم ايداع   1288 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

439 - عبدالسلم  يوسف  يوسف الشامى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    265537   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-01-1991 برقم ايداع   1288 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

لكل من السيد / عبد السلم يوسفف الشامى والمهندس / يوسف عبد السلم الشامى مجتمعين او منفردين
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446 - مينا منير انور ايوب مقار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة لكل من السيد / امير شاكر انور ايوب والسيد / مينا منير انور ايوب مجتمعين او منفردين ولهم كافة 

السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم ضمن اغراضها وباسمها وذلك فى كل 

ما يتعلق بادارة اعمال الشركة ولصالحها ولهما حق التوقيع على كافة العقود والمحررات والشيكات والتعامل باسم 

الشركة امام الغير ايا كان والتعامل مع كافة البنوك والمصارف وفتح الحسابات البنكية واغلقها وسحب وايداع 

المبالغ النقدية بها وتعيين وفصل العمالة وللشريكين منفردين حق القتراض والرهن وشراء وبيع الصول الثابتة 

والمنقولة والسيارات الخاصة بالشركة

447 - ناديه داود ابراهيم غبور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

448 - امير شاكر انور ايوب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

449 - شاكر انور أيوب مقار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

450 - منير انور أيوب مقار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

451 - زيزت فؤاد فهيم جرجس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    232617   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1984 برقم ايداع   11022 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

452 - محمد مصطفى عادل جرانه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    404888   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2016 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشركاء 

المتضامنين  السيد / محرز مصطفى محمود السيد صبرى , والسيد / محمد مصطفى عادل جرانه , والسيدة / 

إسراء محرز مصطفى محمود منفردين وذلك فى تمثيل الشركة امام كافة الهيئات والشركات والمصالح الحكومية 

والغير حكومية والفراد والمحاكم وحق التوقيع لدى البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف ولهم حق التوقيع نيابة عن الشركة على العقود البتدائية والنهائية وعقود القرض والرهن 

وشراء وبيع الصول وممتلكات الشركة العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم حق البيع للغير وللنفس 

والتصرف فى كل ما يخص الشركة كما لهم حق تفويض اي شخص أو أكثر للتوقيع نيابة عنهم علي الشيكات 

الصادرة من الشركة لدي البنوك المتعامل معها ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر في شئون الشركة

453 - عفاف ثابت عبدالعزيز عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    404888   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2016 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

454 - امل نجم الدين نصر احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    430705   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   14650 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

455 - محمود السيد خليل احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    430705   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   14650 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح لكل من السيد / محمود السيد خليل احمد والسيدة / ايمان نجم الدين نصر احمد مجتمعين او منفردين امام 

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمصارف والبنوك والقتراض والرهن من البنوك وابرام العقود 

والتفاقات والتعاقدات المختلفه وفتح العتمادات المستنديه والحسابات الجاريه المدينه والدائنه ولهم حق البيع 

والشراء وحق التنازل والتصرف فى اصول الشركه وممتلكاتها وكذلك بيع المنقولت والسيارات مجتمعين او 

منفردين
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456 - سامى محمد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    298147   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1996 برقم ايداع   15839 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح / 

ادارة الشركه والتوقيع عنها موكله الى الطرف الول / سامى محمد مصطفى المتضامن منفردا وله كافة السلطات 

والصلحيات لتحقيق غرض الشركه لدى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والخاص والفراد 

والهيئات وكافة البنوك وكذلك بيع وشراء الراضى والسيارات وله حق الرهن والقتراض وصرف وعمل 

الحوالت البنكيه وحق شراء وبيع اصول الشركه ويجوز له توكيل او تفويض الغير نيابه عنه فى كل او بعض 

اختصاصاته على ان يكون التوكيل او تفويض رسميا وتحت كامل مسئوليته

457 - ثريا صلح سالم عبد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

458 - سحر صلح سالم عبد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

459 - محمد صلح  سالم  عبد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع عنها موكله 

للطرف الول السيد / محمد صلح سالم عبد الكريم والسيد / صلح صلح سالم منفردين او مجتمعين ولهما كافة 

السلطات لتحقيق غرض الشركة ولهما حق التعامل مع البنوك وقفتح حساب باسم الشركة

460 - حسام  صلح سالم عبد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

461 - صلح سالم عبدالكريم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خرج للوفاه

462 - صلح صلح  سالم عبد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

463 - ماجدة لبيب احمد عبد الغني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

464 - أحمد  صلح  سالم  عبد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    301232   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1997 برقم ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

465 - تامر نظير ناشد جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    352623   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2003 برقم ايداع   6421 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للطرف الول والثاني حق الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين امام كافة الجهات الحكومية والخاصة 

ولهم في كافة الصلحيات

471 - علء محمد جميل عفيفي شعلن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    431305   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-02-2021 برقم ايداع   1812 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

للطرف الول علء محمد جميل عفيفى شعلن ومحمد السيد شحاته مجتمعين ولهم كافة الصلحيات فى ادارة 

الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة ولهم حق بيع وشراء ورهن الصول الثابتة والتوقيع على كافة العقود امام 

الشهر العقارى لصالح الشركة والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات وغلقها والتوقيع على الشيكات والتعامل مع 

المرور والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وحق تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

472 - فاطمه محمد عبدالرحيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    335073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2000 برقم ايداع   19688 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل صفه الشريكة لتصبح 

شريكة متضامنة - الدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة / فاطمة محمد عبدالرحيم منفرده ولها حق الدارة والتوقيع 

ولها كافة الحقوق منفرده او الحق المتفق عليه من الطرفين للشريكة المتضامنة لها حق فتح الحسابات وسحب 

الشيكات وايداع المبالغ فى جميع البنوك باسم الشركة ولها حق الرهن والقتراض وفى حق التعامل مع جميع 

الشركات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات الغير حكومية وهيئة الستثمار ومصلحة الضرائب ومصلحة 

الجمارك والتوكيلت التجارية فى المنطقة الحرة باسم الشركة منفرده

473 - وليد مصطفى عماره عبدالرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    335073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2000 برقم ايداع   19688 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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474 - نوال مصطفى عماره عبدالرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    335073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2000 برقم ايداع   19688 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

475 - صلح محمد محمد العماوى  مدير   المقيد برقم قيد    430954   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-28 

برقم ايداع   16133 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل المدير المسئول ليصبح / صلح محمد 

محمد العماوى بدل من/ احمد صابر اسماعيل عبد العال

476 - عاطف عبد العال قطب سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    430954   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   16133 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع عن 

الشركة  ليصبح لكل من السيد / محمد احمد انور حسن  والسيد / عاطف عبدالعال قطب سيد احمد ) الشريكين  

المتضامنين  (  مجتمعين او منفردين ولهم حق  التوقيع  عن الشركة في جميع التعاملت الفنيه والداريه والتعامل 

مع كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه وجميع الهيئات وعلي الخص السجل التجارى والغرفة التجارية 

ووزارة السياحة والضرائب والتامينات الجتماعيه والشهر العقارى  ومصلحة الضرائب والجمارك والمرور 

وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك امام كافة البنوك فى الداخل والخارج وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات 

السحب واليداع ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر  اما فيما يخص حق القتراض والرهن 

العينى والتبعى والحصول علي التسهيلت  وبيع اصول الشركة فيكون للشركاء المتضامنين مجتمعين

477 - احمد نور حسن على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    430954   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   16133 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

478 - احمد صابر اسماعيل عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    430954   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   16133 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

479 - متولى عبد ا السيد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434933   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   17685 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

480 - متولى عبد ا السيد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434933   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   17685 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

481 - اسلم حسين سعيد محمد غانم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    430125   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2020 برقم ايداع   10309 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

482 - احمد عبد العزيز عبدالكريم  شريك بالعمل   المقيد برقم قيد    430125   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2020 برقم ايداع   10309 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح للطرف الثانى / احمد عبدالعزيز عبدالكريم بنايه منفردا  علي جميع المعاملت الماديه للشركه علي ان 

يكون ذلك بعنوان الشركه وذلك في التوقيع علي الشيكات و الكمبيالت والسندات وفتح الحسابات بالبنوك 

والقتراض والرهن والتعامل مع الجمارك والدارات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم

483 - مصطفى محمد ربيع عبداللطيف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    293172   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   19705 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

484 - اميره محمود محمد عبدالعزيز عطيه  تحميل   المقيد برقم قيد    397106   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2013 برقم ايداع   4072 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  عضو

485 - فكرى حسين حسن عامر  تحميل   المقيد برقم قيد    397106   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-31 

برقم ايداع   4072 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  عضو

498 - شريف احمد اسماعيل احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434958   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   18160 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  اتفق الشركاء ان يكون حق 

التوقيع وادارة الشركة للطرفين الول والثانى مجتمعين او منفردين وان لهم حق الدارة من جميع النواحى الدارية 

والمالية ولهم كافة السلطات فى تمثيل الشركة رسميا امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية ويكون لهم الحق 

فى التوقيع باسم الشركة امام البنوك وفى فتح وغلق وادارة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وفى السحب 

منها واليداع فيها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها بدون حد اقصى والتوقيع على عقود القروض 

والرهن وتقديم الضمانات والتوقيع على كافة انواع العقود والتى تشمل على سبيل المثال ل الحصر عقود بيع 

وشراء العقار والمنقول والسيارات وعقود الدارة باسم الشركة ولهم الحق فى شراء اسهم فى شركات اخرى باسم 

الشركة ولمصلحتها
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486 - محمد فكرى عامر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    397106   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2013 برقم ايداع   4072 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة 

المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ؛ و للمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

و للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين   -

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و 

ايداع و فتح و غلق حسابات و حق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك و حق التوقيع علي عقود 

القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية  و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد و الجل و له الحق في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات و له حق توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

487 - عبدالرحمن حلمى احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    433710   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   20354 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / للشريك المتضامن السيد / عبدالرحمن حلمى احمد محمد  منفردا وذلك في تمثيل الشركة أمام كافة 

الهيئات والشركات والمصالح الحكومية والغير حكومية والفراد والمحاكم والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية 

وخلفه وله حق التوقيع لدى البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وله  حق التوقيع نيابة عن الشركة على العقود البتدائية والنهائية وعقود الرهن و القرض وشراء وبيع الصول 

وممتلكات الشركة العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله  حق البيع للغير وللنفس والتصرف في كل ما 

يخص الشركة كما له حق تفويض اي شخص او اكثر للتوقيع نيابة عنه  على الشيكات الصادرة من الشركة لدى 

البنوك المتعامل معها وله  حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر في شئون الشركة

488 - احمد اسامه عبد السلم الحسينى شلف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    236895   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1985 برقم ايداع   9560 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

489 - ايمن  اسامه عبد السلم الحسينى شلف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    236895   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1985 برقم ايداع   9560 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها 

موكولة للطراف / اسامه عبد السلم الحسينى و احمد اسامه عبد السلم الحسينى شلف و ايمن اسامه عبد السلم 

الحسينى شلف ولهم حق السحب واليداع والتوقيع على حسابات الشركة لدى جميع البنوك مجتمعين او منفردين

490 - اسامه ثابت مصطفى القليوبى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    236895   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1985 برقم ايداع   9560 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

491 - نهى اسامه ثابت مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    236895   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1985 برقم ايداع   9560 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

492 - سمر اسامه ثابت مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    236895   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1985 برقم ايداع   9560 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

493 - رنا اسامه ثابت مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    236895   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1985 برقم ايداع   9560 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

494 - عادل جيد فهمى يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    397146   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   4542 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

495 - بخيتة  جيد فهمى  يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    397146   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   4542 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  
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496 - روماني جاد فهمي يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    397146   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   4542 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع للشريك / 

رومانى جاد فهمى يوسف منفردا حق الدارة والتوقيع والدارة المالية للشركة والتعامل مع الجهات الرسمية 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى 

توكيل غيره فى كل او بعض ما ذكر

497 - مصطفى سامى عبد العزيز فخر الدين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434958   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-08-2022 برقم ايداع   18160 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

499 - محمد عبدا عبدالعلى  مدكور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    373526   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2005 برقم ايداع   23831 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع من حق 

الطرفين السيد / محمد عبد ا عبد العلى والسيد / خليفة السيد بخيت السيد مجتمعين أو منفردين ولهم الحق في 

إبرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق في الشراء والبيع 

والتصرف في جميع أصول ومهمات ومنقولت وممتلكات الشركة ثابتة أو منقولة والتعامل مع البنوك في فتح 

الحسابات والسحب واليداع وصرف الشيكات والقتراض بأسم الشركة بطريق العتماد وتحديد قيمة القروض 

والحق في تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري ومصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية وشركات التصالت 

وكافة الشركات والجهات المتعاملين معها وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والحق في توكيل أو تفويض 

الغير لمباشرة جميع مهامه وأتفق الطرفين على حق كل طرف منهم في إبرام العقود والتوقيع عليها والتقديم في 

كافة المناقصات والمزايدات والقيام بكافة العمال التي تكون ضمن غرض ونشاط الشركة منفردين دون الحاجة 

لموافقة باقي الطراف على أن يتحمل هذا الطرف كافة المسئوليات القانونية والمدنية المترتبة على إبرام هذه 

العقود والدخول في هذه المناقصات أو العمال التي يبرمها هذا الطرف , وكذا ما يخص هذه العقود أو المناقصات 

أو العمال من تكلفة أو ضرائب أو خسائر أو أية مبالغ أو أضرار أخرى قد تلحق الشركة من جراء ذلك أما في 

حالة القتراض أو الرهن فيجب الحصول علي موافقة كتابية من جميع الطراف

500 - عمرو محمد  عفيفي على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    430502   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   1345 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

501 - اسلم احمد ابوضيف على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    430502   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   1345 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

502 - سالم محمود جوده السيد سالم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    431848   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2021 برقم ايداع   5092 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

503 - مرفت محمدى  الشحات  توفيق احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431848   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2021 برقم ايداع   5092 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

504 - شهاب محمد عبد العزيز مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    431848   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2021 برقم ايداع   5092 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع 

منردا

505 - وليد احمد عبده جمعه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    431848   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2021 برقم ايداع   5092 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

506 - حنان السيد البدوى محمد سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434963   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   18234 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

507 - حنان السيد البدوى محمد سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    434963   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   18234 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عصام علي مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220057   قيدت فى   27-09-1989 برقم ايداع    

12044 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-26

2 - عصام علي مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220057   قيدت فى   02-08-1982 برقم ايداع    

12055 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

3 - حسين بديع رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273143   قيدت فى   03-08-1992 برقم ايداع    

9693 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

4 - هاله جورج بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273151   قيدت فى   04-08-1992 برقم ايداع    

9724 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

5 - عماد انور محمد هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273460   قيدت فى   24-08-1992 برقم ايداع    

10630 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

6 - ابراهيم مرسى امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339036   قيدت فى   31-05-2001 برقم ايداع    

8769 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

7 - اشرف مصطفي محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347624   قيدت فى   29-07-2002 برقم 

ايداع    12998 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

8 - حسن ابو خضير القصبى احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   362211   قيدت فى   2008-04-25 

برقم ايداع    6281 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-24

9 - حسن ابو حضير العجمى احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   362211   قيدت فى   2011-12-06 

برقم ايداع    16617 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

10 - حسن ابوخضير العجمي احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   362211   قيدت فى   2009-12-22 

برقم ايداع    1616886 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

11 - حسن ابوخضير العجمي احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   362211   قيدت فى   2008-06-01 

برقم ايداع    1858308 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-31

12 - ياسر عبد ا محمود سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371068   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

2794 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

13 - ياسر عبد ا محمود سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371068   قيدت فى   30-08-2005 برقم ايداع    

16918 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

14 - عزت ابراهيم كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371516   قيدت فى   18-09-2005 برقم ايداع    

18143 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-17

15 - ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375676   قيدت فى   13-03-2006 برقم 

ايداع    4820 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

16 - مؤسسة رشيدى للمقاولت والتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381854   قيدت فى   2006-10-10 

برقم ايداع    21875 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

17 - اميرة ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382492   قيدت فى   15-11-2006 برقم ايداع    

24110 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

18 - على عبد القادر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382783   قيدت فى   28-11-2006 برقم ايداع    

25272 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

19 - سامح جمال عبدالناصر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   388804   قيدت فى   05-07-2009 برقم 

ايداع    11108 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

20 - خالد محمد رجب مرزوق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392260   قيدت فى   20-01-2011 برقم 

ايداع    1273 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

21 - مجدى بشرى حنا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393834   قيدت فى   17-10-2011 برقم ايداع    

14508 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16
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22 - عبدالحميد محمد عبدالحميد ابو غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404238   قيدت فى   2015-12-03 

برقم ايداع    17051 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

23 - مصطفى صابر محمود عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407186   قيدت فى   2016-04-14 

برقم ايداع    7754 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

24 - عمرو محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407917   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

10139 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

25 - محمد نبيل زكريا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408697   قيدت فى   04-07-2016 برقم ايداع    

13695 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

26 - رامى نصيف عازر ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410683   قيدت فى   27-10-2016 برقم 

ايداع    20904 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

27 - احمد عبد الحفيظ محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411506   قيدت فى   06-12-2016 برقم 

ايداع    23829 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

28 - احمد ابراهيم عبد ا مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414063   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    7697 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

29 - سامح جمال عبدالناصر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414115   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    7877 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

30 - علء صلح السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414570   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    9537 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

31 - مارك الفريد جاد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414870   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

10632 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

32 - شريف هانى وهبه ارسانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415477   قيدت فى   16-07-2017 برقم 

ايداع    13022 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

33 - ندى محمد صلح زكى السيد القطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415739   قيدت فى   2017-07-30 

برقم ايداع    14120 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

34 - مرزوق منصور عبد الرازق نمنم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415939   قيدت فى   2017-08-09 

برقم ايداع    15237 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

35 - وجدي ابوالمعاطي عبده الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150760   قيدت فى   27-04-1972 برقم 

ايداع    3301 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

36 - د  وجدي ابوالمعاطي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150760   قيدت فى   05-08-1974 برقم ايداع    

8989 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-04

37 - عاطف ابراهيم حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   243045   قيدت فى   18-10-1986 برقم ايداع    

13668 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

38 - مهندس  محمد سليمان محمد السرتي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   252487   قيدت فى   1988-07-02 

برقم ايداع    9014 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

39 - محمود مصطفي محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267846   قيدت فى   17-07-1991 برقم 

ايداع    9029 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

40 - نبيل سعد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272959   قيدت فى   18-07-1992 برقم ايداع    9069 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

41 - نبيل زكي جبرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   332058   قيدت فى   12-06-2000 برقم ايداع    

10974 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-11

42 - سها على مسعد على عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346371   قيدت فى   17-01-2007 برقم ايداع    

753 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

43 - سها على سعد على عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346371   قيدت فى   24-06-2012 برقم ايداع    

9162 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23
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44 - سها علي مسعد علي عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346371   قيدت فى   02-06-2002 برقم ايداع    

9267 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-01

45 - عبد الحميد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354944   قيدت فى   16-08-2003 برقم ايداع    

13738 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-15

46 - برنابا كامل فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361413   قيدت فى   07-07-2004 برقم ايداع    

11796 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

47 - علء الدين علي جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368749   قيدت فى   04-06-2005 برقم ايداع    

10505 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

48 - امير سمير احمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378353   قيدت فى   07-06-2006 برقم ايداع    

11916 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

49 - اسامه جمعه السيد عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393368   قيدت فى   20-07-2011 برقم ايداع    

10646 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

50 - محمود عبد الفتاح محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394353   قيدت فى   2012-01-05 

برقم ايداع    285 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

51 - حسام الدين سيد حسين عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394908   قيدت فى   31-03-2012 برقم 

ايداع    3814 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-30

52 - محمد محمد سيد احمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395928   قيدت فى   27-08-2012 برقم 

ايداع    11402 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

53 - رمضان محمد جيلنى بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   398423   قيدت فى   03-02-2014 برقم 

ايداع    1468 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-02

54 - نبيل كمال محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403236   قيدت فى   20-10-2015 برقم ايداع    

14066 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

55 - نادر صلح حليم بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404203   قيدت فى   02-12-2015 برقم ايداع    

16971 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

56 - محمد عبد الفتاح علوانى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404889   قيدت فى   04-01-2016 برقم 

ايداع    114 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

57 - هانى محمد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411512   قيدت فى   06-12-2016 برقم 

ايداع    23852 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

58 - نشأت فرج عيسى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411964   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

8 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

59 - مى احمد عبدالمنعم بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412062   قيدت فى   05-01-2017 برقم 

ايداع    437 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

60 - محمود محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412217   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

957 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

61 - محمد صلح عبد العزيز ابو جبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413321   قيدت فى   2017-03-12 

برقم ايداع    4957 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

62 - هاله سيد عيسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413794   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

6717 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

63 - محمد احمد وحيد الدين الزينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414552   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    9465 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

64 - حامد رفعت محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416137   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    

16500 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

65 - حمدى محمود السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183576   قيدت فى   30-07-1977 برقم ايداع    

11909 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29
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66 - حمدى محمود السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183576   قيدت فى   05-11-1981 برقم ايداع    

21087 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

67 - حسين سيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273385   قيدت فى   05-06-2002 برقم ايداع    

9543 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

68 - حسين سيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273385   قيدت فى   19-08-1992 برقم ايداع    

10380 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

69 - حسين سيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273385   قيدت فى   05-06-2002 برقم ايداع    

1000005 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

70 - اليكلنى للعدد الهندسيه والستيرد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301931   قيدت فى   1997-02-01 

برقم ايداع    2096 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

71 - امير نعيم بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302381   قيدت فى   03-02-2009 برقم ايداع    1711 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-02

72 - امير نعيم بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302381   قيدت فى   25-02-1997 برقم ايداع    3455 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

73 - صيدليه الزغبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305742   قيدت فى   30-06-1997 برقم ايداع    

12876 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-29

74 - جمال دسوقي امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   331131   قيدت فى   07-05-2000 برقم ايداع    

8214 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

75 - سلمه مشحوت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347629   قيدت فى   29-07-2002 برقم ايداع    

13015 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

76 - اشرف محمود النادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347888   قيدت فى   11-08-2002 برقم ايداع    

13801 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

77 - صيدليه ماجد زكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354035   قيدت فى   30-06-2003 برقم ايداع    

11022 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

78 - ماجد زكى صبرى زكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   354035   قيدت فى   20-09-2005 برقم ايداع    

18341 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

79 - رافع عبد الحليم محمود شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   363904   قيدت فى   2004-11-01 

برقم ايداع    19091 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

80 - عمرو مصطفي علي امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370136   قيدت فى   26-07-2005 برقم ايداع    

14375 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

81 - حلمي حلمي بديع ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379730   قيدت فى   20-07-2006 برقم ايداع    

15676 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

82 - مرجريت ميشيل غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385167   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

12695 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

83 - ماهر سعيد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393696   قيدت فى   28-09-2011 برقم ايداع    

13503 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

84 - حسين السعيد احمد المتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394648   قيدت فى   01-02-2012 برقم 

ايداع    1753 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

85 - محمد مصطفى احمد الساكت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395177   قيدت فى   17-04-2012 برقم 

ايداع    5965 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

86 - محمود قاصد عبد العاطى شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404036   قيدت فى   24-11-2015 برقم 

ايداع    16494 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

87 - ابراهيم شحاتة طة شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404944   قيدت فى   06-01-2016 برقم ايداع    

299 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05
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88 - منتصر عطيه محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411535   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

23922 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

89 - محمد سامى جابر عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412135   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

90 - هشام صابر عبد الرحمن عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414735   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    10141 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

91 - نجلء مصيلحى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415397   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    

12656 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

92 - نظير نسيم حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   314675   قيدت فى   22-06-1998 برقم ايداع    

10804 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-21

93 - محمد رمضان سيد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   325575   قيدت فى   05-09-1999 برقم 

ايداع    16312 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-04

94 - محمد حامد احمد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346893   قيدت فى   24-06-2002 برقم ايداع    

10772 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

95 - محمد احمد فؤاد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348684   قيدت فى   17-09-2002 برقم 

ايداع    16243 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-16

96 - سامح محمد علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375852   قيدت فى   19-03-2006 برقم ايداع    

5324 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

97 - روماني يوسف جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381485   قيدت فى   20-09-2006 برقم ايداع    

20701 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

98 - احمد محمد فريد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383324   قيدت فى   20-12-2006 برقم 

ايداع    27208 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

99 - سيد سيد فوزى رشدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   399515   قيدت فى   31-08-2014 برقم ايداع    

10510 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

100 - مروة سامى عبد الفتاح محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409469   قيدت فى   17-08-2016 برقم 

ايداع    16523 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

101 - احمد سعيد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410003   قيدت فى   22-09-2016 برقم ايداع    

18465 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

102 - وليد سعيد عبدالمقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415366   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    12518 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

103 - شيرين اسماعيل صدقي عبدالحميد حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152134   قيدت فى   

20-08-1972 برقم ايداع    5702 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-19

104 - تيسير محمد رزق رزق مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225990   قيدت فى   25-05-1983 برقم 

ايداع    10465 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-24

105 - خالد زكي غريب ابو غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272883   قيدت فى   12-07-1992 برقم 

ايداع    8824 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

106 - سمير رشدي نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305365   قيدت فى   17-06-1997 برقم ايداع    

11871 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

107 - حربي عامر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307280   قيدت فى   01-09-1997 برقم ايداع    

17065 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

108 - افلم مصطفي عامر للنتاج الفني والدعايه والعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   337123   قيدت فى   

20-02-2001 برقم ايداع    2823 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-19
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109 - مؤسسه ابو الجوخ العالميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346760   قيدت فى   18-06-2002 برقم 

ايداع    10494 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

110 - بطرس ايوب اسكاروس ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   374004   قيدت فى   01-01-2006 برقم 

ايداع    78 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

111 - صباح محمد بيومي عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375709   قيدت فى   13-03-2006 برقم 

ايداع    4886 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

112 - شوقي عبد الرحيم ثابت مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   377631   قيدت فى   05-07-2006 برقم 

ايداع    10348 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

113 - اسحاق شفيق فهمى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379539   قيدت فى   16-07-2006 برقم ايداع    

15186 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

114 - مصطفى كامل محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383121   قيدت فى   13-12-2006 برقم 

ايداع    26532 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

115 - ايمن نعيم نجيب ولعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383836   قيدت فى   23-01-2007 برقم ايداع    

1084 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

116 - احمد محمد منصور فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387419   قيدت فى   21-10-2008 برقم ايداع    

14781 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20

117 - احمد حسن عبد الحليم الخصاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394938   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    4100 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

118 - سيد عزت محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395156   قيدت فى   12-04-2012 برقم ايداع    

5849 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

119 - مينا طلعت لبيب غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   401662   قيدت فى   23-04-2015 برقم ايداع    

5837 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

120 - جمال الدين عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404660   قيدت فى   22-12-2015 برقم ايداع    

18493 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

121 - عصام محمود محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405000   قيدت فى   11-01-2016 برقم 

ايداع    453 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

122 - محمد سالم محمود مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405721   قيدت فى   11-02-2016 برقم 

ايداع    2715 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

123 - مايكل ناجح مسعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407748   قيدت فى   15-05-2016 برقم 

ايداع    9597 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

124 - منال محمود على الشنتناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414607   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    9655 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

125 - سمير محمد مبارز حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414690   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

9977 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

126 - فؤاد ابو سريع اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415297   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

12197 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

127 - محمد محمود حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220157   قيدت فى   25-05-2015 برقم 

ايداع    7566 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

128 - محمد محمود حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220157   قيدت فى   01-05-2015 برقم 

ايداع    7567 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-30

129 - محمد محمود حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220157   قيدت فى   08-08-1982 برقم 

ايداع    12296 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

130 - عثمان محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235154   قيدت فى   09-03-1985 برقم ايداع    

3203 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08
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131 - سميره السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   245491   قيدت فى   23-02-1987 برقم ايداع    

3718 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

132 - عبد الرحمن السيد محمد على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   284166   قيدت فى   1994-08-17 

برقم ايداع    11590 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

133 - سامي عبده عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   289159   قيدت فى   24-05-1995 برقم ايداع    

7346 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

134 - محمود عبدالفتاح حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   295843   قيدت فى   01-06-1996 برقم ايداع    

8215 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

135 - سيد محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305622   قيدت فى   26-06-1997 برقم ايداع    

12558 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

136 - سابى فؤاد عبدالعال العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   330525   قيدت فى   11-04-2000 برقم 

ايداع    6450 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

137 - نيرفين مصطفي امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   330648   قيدت فى   16-04-2000 برقم ايداع    

6831 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-15

138 - محمود احمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340254   قيدت فى   21-07-2001 برقم ايداع    

12574 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

139 - محمد لطفى العوضى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348135   قيدت فى   21-08-2002 برقم 

ايداع    14585 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

140 - اشرف زغلول محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361635   قيدت فى   17-07-2004 برقم 

ايداع    12414 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-16

141 - عليه محمد مصطفي الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361921   قيدت فى   31-07-2004 برقم 

ايداع    13247 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-30

142 - جولدن ايجل للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   367120   قيدت فى   27-03-2005 برقم ايداع    

1784989 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-26

143 - محمد ابو الفتوح عبد الحليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392216   قيدت فى   2011-01-17 

برقم ايداع    974 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

144 - وليد عيسى حسين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412287   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

1254 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

145 - محمد يحيى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412302   قيدت فى   19-01-2017 برقم ايداع    

1308 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

146 - محمد جمال محمد محمد السيوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413705   قيدت فى   2017-03-28 

برقم ايداع    6334 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

147 - سامى عبده عبد الغفار ابو العزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413955   قيدت فى   2017-04-11 

برقم ايداع    7344 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

148 - سراج الدين عبدالفتاح محمود ابورية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414398   قيدت فى   

09-05-2017 برقم ايداع    8944 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-08

149 - محمد ماجد عبد العظيم فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414757   قيدت فى   25-05-2017 برقم 

ايداع    1023 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

150 - مينا ماهر حبشى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414890   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

10678 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

151 - عصام على عبدالواحد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415473   قيدت فى   13-07-2017 برقم 

ايداع    13007 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

152 - عبد المنعم محمد عاطف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415764   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    14017 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30
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153 - محمد عبد الصمد محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416242   قيدت فى   2017-08-27 

برقم ايداع    17021 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

154 - احمد فوزى احمد عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416285   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

17232 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

155 - سعيد حمدي عبدالمنجي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220337   قيدت فى   19-08-1982 برقم 

ايداع    12972 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

156 - مجدي ابراهيم حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   280056   قيدت فى   29-11-1993 برقم ايداع    

15929 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-28

157 - نبيل محمد عبدالحميد مكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302331   قيدت فى   24-02-1997 برقم 

ايداع    3302 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-23

158 - نجيب عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310001   قيدت فى   08-12-1997 برقم ايداع    

24564 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-07

159 - رافت عبد الحميد محمد الليثي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349648   قيدت فى   03-11-2002 برقم 

ايداع    19280 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-02

160 - هاني حمزه دسوقي عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   355182   قيدت فى   26-08-2003 برقم 

ايداع    814361 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

161 - صيدليه د مها البحر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   360298   قيدت فى   13-02-2005 برقم ايداع    

2642 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-12

162 - صيدليه د  مها البحر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   360298   قيدت فى   22-05-2004 برقم ايداع    

8495 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

163 - يوسف محمد عبد الجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   389021   قيدت فى   30-08-2009 برقم 

ايداع    13710 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-29

164 - اميرة حبشى عفيفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394150   قيدت فى   13-12-2011 برقم ايداع    

16965 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

165 - سحر السيد محمود عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394273   قيدت فى   02-01-2012 برقم 

ايداع    54 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

166 - اسماعيل ابراهيم خميس مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394629   قيدت فى   30-01-2012 برقم 

ايداع    1609 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

167 - سامح حلمى حنا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395983   قيدت فى   06-09-2012 برقم ايداع    

11897 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

168 - اسلم مصطفى محمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   398730   قيدت فى   03-04-2014 برقم 

ايداع    4333 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-02

169 - على سيد معلى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405954   قيدت فى   22-02-2016 برقم ايداع    

3465 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

170 - محمود عبدالظاهر بخيت على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406066   قيدت فى   25-02-2016 برقم 

ايداع    3816 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

171 - محمد فاروق عبد الرحمن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407090   قيدت فى   2016-04-12 

برقم ايداع    7439 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

172 - محمد نصر الدين عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407462   قيدت فى   2016-04-27 

برقم ايداع    8630 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

173 - قرين احمد مهران محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411494   قيدت فى   05-12-2016 برقم ايداع    

3781 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

174 - عصام الدين محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413168   قيدت فى   2017-03-05 

برقم ايداع    4418 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04
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175 - صيدلية د  محمود فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414691   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

9978 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

176 - احمد هانى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415748   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

14169 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

177 - سامح جندى سريان جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415837   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    14601 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

178 - ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415861   قيدت فى   

06-08-2017 برقم ايداع    14726 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-05

179 - يمنى محمد حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   424150   قيدت فى   20-10-2010 برقم ايداع    

1506324 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

180 - جمال كمال عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201432   قيدت فى   04-02-1980 برقم ايداع    

1976 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

181 - رمضان ابو الفتوح عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211262   قيدت فى   23-05-1981 برقم 

ايداع    8393 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

182 - عطيه محمد محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222512   قيدت فى   23-12-1982 برقم 

ايداع    19883 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-22

183 - م  مايكل وصفي ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235753   قيدت فى   24-04-1985 برقم ايداع    

5667 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-23

184 - بكر ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   261515   قيدت فى   14-03-1990 برقم ايداع    

3774 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

185 - جمال عبدالمنعم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268427   قيدت فى   26-08-1991 برقم 

ايداع    11229 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-25

186 - حمزه حافظ الزاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   279636   قيدت فى   06-11-1993 برقم ايداع    

14660 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

187 - هشام محمد تهامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   292568   قيدت فى   20-11-1995 برقم ايداع    

17632 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-19

188 - هاني صبحي حليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   296112   قيدت فى   15-06-1996 برقم ايداع    

9131 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

189 - مصطفي سلطان دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301418   قيدت فى   11-01-1997 برقم ايداع    

697 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

190 - مصطفي سلطان دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301418   قيدت فى   21-09-2015 برقم ايداع    

12712 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

191 - صيدليه د. محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   338242   قيدت فى   21-04-2001 برقم ايداع    

6066 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

192 - اشرف الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347589   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

12876 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

193 - علء الدين السيد محمد سلمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348306   قيدت فى   31-08-2002 برقم 

ايداع    15085 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-30

194 - محمد محمد منير على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   355358   قيدت فى   03-09-2003 برقم ايداع    

14857 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-02

195 - مايكل بشري ميخائيل مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   355445   قيدت فى   08-09-2003 برقم 

ايداع    15139 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

196 - صيدليه د  امال ثروت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   358770   قيدت فى   14-03-2004 برقم ايداع    

40939 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-13
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197 - هيثم محمود نشأت عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   364472   قيدت فى   05-12-2004 برقم ايداع    

20798 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-04

198 - احمد كمال سالم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   365627   قيدت فى   29-01-2005 برقم ايداع    

1543 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

199 - محمد سيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379923   قيدت فى   27-07-2006 برقم ايداع    

16194 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

200 - عمرو مملوك صديق توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381138   قيدت فى   04-09-2006 برقم 

ايداع    19534 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

201 - مجدي محمد محمد اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381195   قيدت فى   06-09-2006 برقم ايداع    

19743 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

202 - حمدى عبد الرحيم عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383528   قيدت فى   2006-12-28 

برقم ايداع    27961 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

203 - عمر محمد درويش محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384585   قيدت فى   14-05-2007 برقم 

ايداع    7779 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

204 - نيفين محمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393357   قيدت فى   16-07-2011 برقم ايداع    

10552 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

205 - نبيل كامل ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394406   قيدت فى   09-01-2012 برقم 

ايداع    432 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

206 - محمد سمير عبد الغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394533   قيدت فى   16-01-2012 برقم 

ايداع    887 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

207 - هانى فتحى توفيق شرموخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394916   قيدت فى   11-03-2012 برقم 

ايداع    3885 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

208 - محمد احمد شحاته محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403703   قيدت فى   09-11-2015 برقم ايداع    

15482 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

209 - هانى عادل حسن ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410121   قيدت فى   28-09-2016 برقم ايداع    

18886 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

210 - امينه محمود حسين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411667   قيدت فى   14-12-2016 برقم 

ايداع    24425 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

211 - محمد عبدا محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412316   قيدت فى   2017-01-19 

برقم ايداع    1364 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

212 - مينا وجيه شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415559   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

13416 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

213 - مراد صبحى عزمى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415786   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    4369 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

214 - نرمين نجيب عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415916   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    15091 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

215 - كوافير السعيد للرجال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416066   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

16113 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

216 - محمد صادق حسين صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416346   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    17450 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

217 - سمير نصيف منياوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183904   قيدت فى   17-08-1977 برقم ايداع    

12652 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

218 - د محمد سعد زغلول علي فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215350   قيدت فى   1981-12-10 

برقم ايداع    25285 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09
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219 - عبد اللطيف عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   248975   قيدت فى   02-11-1987 برقم ايداع    

15335 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-01

220 - اشرف محمد السنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   288151   قيدت فى   25-03-1995 برقم ايداع    

4271 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

221 - فوزيه صلح عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302620   قيدت فى   05-03-1997 برقم ايداع    

4137 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

222 - عبد العظيم مصطفي عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   306791   قيدت فى   1997-08-12 

برقم ايداع    15725 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

223 - ماجد سمير كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307139   قيدت فى   26-08-1997 برقم ايداع    

16675 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

224 - محمد فريد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   313584   قيدت فى   1998-05-14 

برقم ايداع    7914 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-13

225 - ماجد فتوح حسين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347896   قيدت فى   11-08-2002 برقم ايداع    

13826 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

226 - محمد مصطفي ابو العل علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361086   قيدت فى   23-06-2004 برقم 

ايداع    10816 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

227 - محمد عبد ا محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386983   قيدت فى   18-09-2008 برقم 

ايداع    924 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-17

228 - كيرلس عدلى بارح اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394490   قيدت فى   12-01-2012 برقم 

ايداع    718 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

229 - احمد ابراهيم مرسى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395606   قيدت فى   24-06-2012 برقم 

ايداع    9103 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

230 - ارميا عبده عبدا عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404236   قيدت فى   03-12-2015 برقم ايداع    

17045 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

231 - سيد ابراهيم موسى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407322   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

8201 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

232 - محمود على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411748   قيدت فى   19-12-2016 برقم ايداع    

24731 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

233 - عادل عيد شحاته جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415594   قيدت فى   20-07-2017 برقم 

ايداع    13555 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

234 - اسامه محمد احمد حامد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415804   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    14466 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

235 - منصور على حسن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416028   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    15763 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

236 - بقاله سيد حبيب حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170733   قيدت فى   04-06-1975 برقم ايداع    

6956 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

237 - عماد فخري فرياقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226780   قيدت فى   04-07-1983 برقم ايداع    

12980 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-03

238 - افلم كمال يوسف للسينما والفيديو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272093   قيدت فى   1992-05-06 

برقم ايداع    6133 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

239 - بشير انور مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   285909   قيدت فى   17-11-1994 برقم ايداع    

17174 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

240 - مطبعه فرج خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302668   قيدت فى   08-03-1997 برقم ايداع    

4299 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07
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241 - خالد صبحي زكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303059   قيدت فى   22-03-1997 برقم ايداع    

5483 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

242 - قنديل تريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   306527   قيدت فى   02-08-1997 برقم ايداع    14974 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

243 - المسحراتي للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   322992   قيدت فى   1999-05-30 

برقم ايداع    6416 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-29

244 - طارق محمد محمد شره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   338018   قيدت فى   09-04-2001 برقم ايداع    

5459 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08

245 - سعد وليم لبيب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   338342   قيدت فى   24-04-2001 برقم ايداع    

6343 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

246 - سيد عبد اللطيف الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345415   قيدت فى   17-04-2002 برقم ايداع    

6472 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

247 - سميره محمد فتحي علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370280   قيدت فى   01-08-2005 برقم 

ايداع    14746 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

248 - رضا عامر سليم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376176   قيدت فى   30-03-2006 برقم ايداع    

6377 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

249 - غاده محمد الشحات فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382294   قيدت فى   07-11-2006 برقم 

ايداع    23392 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

250 - كمال محروس يوسف منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385274   قيدت فى   2007-08-23 

برقم ايداع    13727 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

251 - منى محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394901   قيدت فى   07-03-2012 برقم ايداع    

3730 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

252 - منى محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394901   قيدت فى   09-06-2013 برقم ايداع    

7268 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-08

253 - محمد محمد وجيه احمد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395780   قيدت فى   

24-07-2012 برقم ايداع    10418 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-23

254 - يوسف شعبان قرنى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403566   قيدت فى   02-11-2015 برقم 

ايداع    15047 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

255 - محمد حمدان مرزوق عواد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407404   قيدت فى   2016-04-26 

برقم ايداع    8464 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

256 - احمد محمد محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408314   قيدت فى   09-06-2016 برقم 

ايداع    11562 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

257 - وفاء على جاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408844   قيدت فى   17-07-2016 برقم ايداع    

14207 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

258 - صيدليه د هبه ا عهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409192   قيدت فى   03-08-2016 برقم ايداع    

15424 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

259 - حمدى سالم مقبول عجرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411238   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

22866 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

260 - سعد سويلم سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415670   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

13840 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

261 - رامى فتحى قزمان مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416516   قيدت فى   14-09-2017 برقم 

ايداع    18274 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

262 - محمد حسني عمر محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146321   قيدت فى   1971-04-12 

برقم ايداع    2835 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11
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263 - علي ابراهيم حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165502   قيدت فى   15-10-2002 برقم ايداع    

158037 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-14

264 - علي ابراهيم حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165502   قيدت فى   24-12-2014 برقم ايداع    

1948523 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-23

265 - مجدي فوزي مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301844   قيدت فى   28-01-1997 برقم ايداع    

1851 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

266 - مركز محمد ابراهيم حافظ لتجديد السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304543   قيدت فى   

20-05-1997 برقم ايداع    9616 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-19

267 - حماده عبد الباسط عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305657   قيدت فى   28-06-1997 برقم 

ايداع    12655 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

268 - العالميه للتجاره والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   320710   قيدت فى   28-02-1999 برقم 

ايداع    3369 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-27

269 - ماجده فيكتور الملخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344153   قيدت فى   06-02-2002 برقم ايداع    

2342 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

270 - صيدليه اشرف قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344895   قيدت فى   23-03-2002 برقم ايداع    

4764 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

271 - سامي غبر فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346055   قيدت فى   19-05-2002 برقم ايداع    

8302 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

272 - ماريان نعيم ملقي عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348328   قيدت فى   01-09-2002 برقم ايداع    

15186 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

273 - منير شوقي سلوانس عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   363306   قيدت فى   2004-10-02 

برقم ايداع    17289 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

274 - عبد الحكم عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372661   قيدت فى   09-11-2005 برقم 

ايداع    21297 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

275 - جمال فايز سيد ابو العزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372962   قيدت فى   23-11-2005 برقم ايداع    

22229 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

276 - ممدوح عوض محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376246   قيدت فى   04-04-2006 برقم 

ايداع    6642 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

277 - علء عليوه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376634   قيدت فى   18-04-2006 برقم ايداع    

7769 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

278 - سميح محمود السيد محمد الجهلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384624   قيدت فى   2007-05-20 

برقم ايداع    8111 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

279 - فتوح سامى فتوح عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406884   قيدت فى   2016-04-04 

برقم ايداع    6754 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

280 - فتوح سامى فتوح عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406884   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    1931664 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

281 - محمد اشرف زناتى عبد اللطيف عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410809   قيدت فى   

02-11-2016 برقم ايداع    21320 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-01

282 - المعايرجى للتوريدات ) هشام احمد محمد المعايرجى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414980   قيدت فى   

07-06-2017 برقم ايداع    11030 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-06

283 - محمد محى الدين يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415334   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    12351 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03
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284 - محمود عبدالحكم زكى عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415426   قيدت فى   2017-07-11 

برقم ايداع    12786 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

285 - حسن عبد الحليم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157625   قيدت فى   12-08-1973 برقم ايداع    

8563 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-11

286 - امين يوسف علي عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225092   قيدت فى   13-04-1983 برقم 

ايداع    7667 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-12

287 - منير ابراهيم عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   242232   قيدت فى   02-09-1986 برقم ايداع    

10812 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-01

288 - محمود السيد احمد سعودي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   296824   قيدت فى   17-07-1996 برقم 

ايداع    11326 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

289 - مؤسسه سرور للعدد ولوازم الورش والمصانع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   306922   قيدت فى   

17-08-1997 برقم ايداع    16075 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-16

290 - يعقوب دانيال يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347188   قيدت فى   07-07-2002 برقم ايداع    

11589 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-06

291 - علي فايد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347858   قيدت فى   10-08-2002 برقم ايداع    

13708 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

292 - عادل يوسف اسماعيل الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   353132   قيدت فى   17-05-2003 برقم 

ايداع    8111 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-16

293 - العسيلى للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   355961   قيدت فى   27-02-2011 برقم ايداع    

2447 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-26

294 - عواد شحات محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381423   قيدت فى   18-09-2006 برقم 

ايداع    20516 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

295 - صفوت مهني موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384763   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

9169 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

296 - راندا نصرى و سيلى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405393   قيدت فى   28-01-2016 برقم 

ايداع    1720 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

297 - محمد عبد السلم ابراهيم متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405490   قيدت فى   2016-02-02 

برقم ايداع    2004 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

298 - محمد سعيد محمد المنيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406411   قيدت فى   13-03-2016 برقم 

ايداع    5042 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

299 - عنتر حمدى حنفى الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412986   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    3842 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

300 - منال عازر جبرائيل سدراك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413447   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    5391 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

301 - احمد ابراهيم خليل بطيشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413590   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    5941 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

302 - نعمان صلح نعمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414333   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    8671 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

303 - اسامة عبد المحسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415663   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    13807 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

304 - عبدالرحمن على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415869   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    14781 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

305 - صبري عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102607   قيدت فى   24-11-1959 برقم ايداع    

4758 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23
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306 - صبري محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162061   قيدت فى   13-03-1974 برقم ايداع    

3069 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-12

307 - امين فؤاد الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220006   قيدت فى   29-07-1982 برقم ايداع    

11885 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

308 - جورج ترياق عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220768   قيدت فى   13-09-1982 برقم ايداع    

14369 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

309 - محمد سامي بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266557   قيدت فى   20-04-1991 برقم ايداع    

4698 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

310 - احمد احمد سليمان لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268369   قيدت فى   

21-08-1991 برقم ايداع    11029 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-20

311 - د صفنات سعيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   270065   قيدت فى   03-12-1991 برقم ايداع    

17179 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02

312 - فاروق مهدي عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   281128   قيدت فى   24-01-1994 برقم ايداع    

1282 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-23

313 - ممدوح عبد الوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305440   قيدت فى   19-06-1997 برقم 

ايداع    12048 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

314 - صيدليه سامى صبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340705   قيدت فى   07-08-2001 برقم ايداع    

13944 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

315 - عطي زين علي عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347616   قيدت فى   28-07-2002 برقم 

ايداع    212965 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-27

316 - سعيد حنفى سيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   369088   قيدت فى   15-06-2005 برقم 

ايداع    11520 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

317 - صيدليه د هاله محمد رشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381925   قيدت فى   12-10-2006 برقم 

ايداع    22135 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

318 - اشرف عبد العزيز على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382598   قيدت فى   19-11-2006 برقم ايداع    

24456 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

319 - محمود على محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390613   قيدت فى   14-07-2010 برقم 

ايداع    11143 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

320 - عبد ا عوض عبد ا عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390746   قيدت فى   2010-08-01 

برقم ايداع    12077 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

321 - عبد الفتاح اسماعيل سليمان السنباطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393793   قيدت فى   

13-10-2011 برقم ايداع    14336 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-12

322 - هايدى ابراهيم عطا جويد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   397716   قيدت فى   09-09-2013 برقم 

ايداع    9920 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-08

323 - علء احمد منصور الزهري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405361   قيدت فى   27-01-2016 برقم 

ايداع    1602 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

324 - تامر محمود امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409178   قيدت فى   03-08-2016 برقم ايداع    

15366 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

325 - ايمان محمد محفوظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410222   قيدت فى   05-10-2016 برقم 

ايداع    1922 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

326 - عماد ابراهيم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415007   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

11120 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07
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327 - محمد التهامي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216071   قيدت فى   12-01-1982 برقم ايداع    

8667 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

328 - عزالدين محمود طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273386   قيدت فى   19-08-1992 برقم ايداع    

10386 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

329 - صالح محمد بيومى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   284344   قيدت فى   28-08-1994 برقم 

ايداع    12179 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

330 - جمال ظريف غالى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343797   قيدت فى   21-01-2002 برقم 

ايداع    1150 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-20

331 - صبري محمد عيسي الشيكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348103   قيدت فى   20-08-2002 برقم 

ايداع    14494 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

332 - حسين طه محمد الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384879   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    

10061 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

333 - احمد مصطفى محمد الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385075   قيدت فى   17-07-2007 برقم 

ايداع    11729 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

334 - احمد مصطفى محمد الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385075   قيدت فى   26-11-2008 برقم 

ايداع    16862 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

335 - محمد عبد الرافع عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406526   قيدت فى   17-03-2016 برقم 

ايداع    5459 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

336 - اشرف يعقوب برنابا عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408425   قيدت فى   15-06-2016 برقم 

ايداع    11903 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

337 - هدير عادل السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411255   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    

22925 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

338 - حبيب عطيه حبيب بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415257   قيدت فى   22-06-2017 برقم ايداع    

12019 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21

339 - عمرو محمد احمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415787   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    14370 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

340 - جليله صبحى جبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415894   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

14958 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

341 - عيد سليمان حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   434912   قيدت فى   12-03-2014 برقم ايداع    

1948524 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-11

342 - مكتب البحبوحى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   259834   قيدت فى   27-11-1989 برقم 

ايداع    14881 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-26

343 - بسي فلش للستشارات الكهربائيه والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   269015   قيدت فى   

03-10-1991 برقم ايداع    13358 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-02

344 - محمد جاد ا حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272101   قيدت فى   07-05-1992 برقم 

ايداع    6156 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

345 - صلح الدين سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272379   قيدت فى   28-05-1992 برقم ايداع    

7216 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

346 - محمد رجب محمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301772   قيدت فى   25-01-1997 برقم 

ايداع    1666 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

347 - ايمان سيد مصطفي علي صفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307821   قيدت فى   21-09-1997 برقم 

ايداع    18510 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-20

348 - محمد احمد عبد الغني رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   321121   قيدت فى   14-03-1999 برقم 

ايداع    4494 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-13
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349 - شعبان ابراهيم عثمان علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   334302   قيدت فى   25-09-2000 برقم 

ايداع    17558 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-24

350 - صيدلية دكتور  رجب خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349985   قيدت فى   20-11-2002 برقم 

ايداع    20235 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-19

351 - وليد نبيل احمد عريضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371819   قيدت فى   18-10-2015 برقم ايداع    

13922 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

352 - شعبان احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380661   قيدت فى   21-08-2006 برقم ايداع    

18317 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

353 - ايمن نبيل عبد الغني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381382   قيدت فى   17-09-2006 برقم 

ايداع    20390 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

354 - بكر ابراهيم محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382689   قيدت فى   22-11-2006 برقم ايداع    

24848 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

355 - محمد حنفى محمد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393586   قيدت فى   13-09-2011 برقم ايداع    

12639 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

356 - هبةاللة جمال عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395772   قيدت فى   2012-07-22 

برقم ايداع    10352 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

357 - ساره مجدى عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410026   قيدت فى   22-09-2016 برقم ايداع    

18533 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

358 - حسين اسماعيل احمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413928   قيدت فى   2017-04-12 

برقم ايداع    7265 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

359 - خالد حامد محمد سبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413953   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

7337 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

360 - وائل كامل حسن محمد خير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413998   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    7486 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

361 - محمد نصر محمد بدران نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416587   قيدت فى   19-09-2017 برقم 

ايداع    18558 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

362 - فتحي عبدالسميع عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173524   قيدت فى   26-11-1975 برقم ايداع    

13753 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

363 - سعد ابراهيم عبدالحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301808   قيدت فى   26-01-1997 برقم ايداع    

81756 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

364 - اشرف محمد بيومي شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307564   قيدت فى   11-09-1997 برقم 

ايداع    17814 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

365 - مجدى عيد احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344506   قيدت فى   03-03-2002 برقم ايداع    

3484 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-02

366 - سعيد جمعه محمد امام حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344873   قيدت فى   20-03-2002 برقم 

ايداع    4696 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

367 - سعيد جمعه محمد امام حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344873   قيدت فى   17-11-2014 برقم 

ايداع    1948525 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

368 - مكتب احمد عثمان لنقل البضائع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345685   قيدت فى   2002-05-04 

برقم ايداع    7312 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

369 - مصطفي كمال الدين بيومي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347199   قيدت فى   2002-07-07 

برقم ايداع    11644 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-06

370 - مصطفى كمال الدين بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347199   قيدت فى   16-11-2006 برقم 

ايداع    24276 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15
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371 - حسين مرسي مشعال مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347924   قيدت فى   12-08-2002 برقم 

ايداع    13912 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

372 - زكريا عبد البديع للتسويق العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350293   قيدت فى   2002-12-14 

برقم ايداع    21209 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-13

373 - سيد محمد عبدالحميد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378313   قيدت فى   06-06-2006 برقم 

ايداع    811829 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

374 - عبد المنعم السيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381412   قيدت فى   18-09-2006 برقم 

ايداع    20475 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

375 - مؤسسة السيد عبد الهادى لتجارة الدوات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384070   قيدت فى   

21-02-2007 برقم ايداع    2958 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

376 - ماجد نصر محروس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384602   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

7948 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

377 - ياسر محمد جلل عبد القادر البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408204   قيدت فى   2016-06-05 

برقم ايداع    11172 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

378 - سمير زاخر بشاره عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410767   قيدت فى   01-11-2016 برقم 

ايداع    21179 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

379 - محمود على ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414633   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    9753 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

380 - حاتم محمد محمود عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414813   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    10437 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

381 - عمرو حسنى حامد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414868   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    10630 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

382 - ناصر عمر محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414991   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    11082 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

383 - محمد شريف حسين فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415311   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

12257 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

384 - ريم كمال عبد الفتاح درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415829   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    14564 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

385 - محمد ناصر محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415897   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

14968 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

386 - عاطف عبدالفتاح طاهر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217784   قيدت فى   23-03-1982 برقم 

ايداع    5896 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

387 - محمد محمود محمد بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   296698   قيدت فى   11-07-1996 برقم 

ايداع    10897 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

388 - احمد مصطفي مصطفي الهليلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299678   قيدت فى   1996-11-12 

برقم ايداع    20348 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

389 - سامى محمود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299911   قيدت فى   20-11-1996 برقم ايداع    

21049 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

390 - ابراهيم طلعت علي زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   300300   قيدت فى   03-12-1996 برقم 

ايداع    22136 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02

391 - مدحت لويس سليم قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343920   قيدت فى   27-01-2002 برقم ايداع    

1549 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-26

392 - عادل ابراهيم محمد الطوخى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   352516   قيدت فى   12-04-2003 برقم 

ايداع    6062 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-11
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393 - عماد يوسف تونسي حزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361375   قيدت فى   05-07-2004 برقم 

ايداع    11658 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

394 - اشرف محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402219   قيدت فى   21-07-2015 برقم 

ايداع    9802 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-20

395 - صباح ابوالعل سليمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402637   قيدت فى   13-09-2015 برقم 

ايداع    12226 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

396 - ميلد مكرم يوسف سعد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402789   قيدت فى   20-09-2015 برقم 

ايداع    12643 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

397 - سالم نصر عبدالحافظ نصر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407976   قيدت فى   2016-05-25 

برقم ايداع    10337 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

398 - محمد محمود محمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410460   قيدت فى   18-10-2016 برقم 

ايداع    20125 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

399 - محمد صلح الدين نصر الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414122   قيدت فى   2017-04-23 

برقم ايداع    7913 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

400 - فادى جان حليم بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416046   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

15861 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

401 - محمد جمال محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416073   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

16032 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

402 - عبدالمنعم عبدالفتاح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149202   قيدت فى   09-01-1972 برقم 

ايداع    248 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-01-08

403 - دكتور فايق جرجس اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188417   قيدت فى   03-04-1978 برقم 

ايداع    5559 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

404 - خيري امام عمر عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234461   قيدت فى   20-01-1985 برقم ايداع    

961 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

405 - تركي محمود حسن يحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   258941   قيدت فى   04-10-1989 برقم ايداع    

12379 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-03

406 - حمدي عادل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   261364   قيدت فى   05-03-1990 برقم ايداع    

3276 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

407 - معرض ماكينات طارق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   276749   قيدت فى   11-04-1993 برقم ايداع    

4766 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-10

408 - احمد احمد شوقى محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302301   قيدت فى   09-01-2012 برقم 

ايداع    472 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

409 - احمد احمد شوقى محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302301   قيدت فى   08-04-2015 برقم 

ايداع    5166 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

410 - ابراهيم سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304846   قيدت فى   31-05-1997 برقم 

ايداع    10425 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

411 - شريف امين ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307467   قيدت فى   04-03-2015 برقم ايداع    

3244 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

412 - شريف امين ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307467   قيدت فى   25-06-2000 برقم ايداع    

11832 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

413 - شريف امين ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307467   قيدت فى   08-09-1997 برقم ايداع    

17570 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07

414 - رجب محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342779   قيدت فى   17-11-2001 برقم ايداع    

20943 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16
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415 - جابر المير عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346125   قيدت فى   21-05-2002 برقم ايداع    

8473 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

416 - شريف محمد عبد الفتاح فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346164   قيدت فى   22-05-2002 برقم 

ايداع    8580 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

417 - يامن محمد نبيل كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348573   قيدت فى   11-09-2002 برقم ايداع    

15903 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

418 - عبد ا عبد النعيم عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   365611   قيدت فى   2005-01-26 

برقم ايداع    1496 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

419 - عبدالمنعم احمد فرج ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   367408   قيدت فى   09-04-2005 برقم 

ايداع    6754 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

420 - مصطفي محمد علي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   367770   قيدت فى   24-04-2005 برقم 

ايداع    7833 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-23

421 - اسامه نبيل محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372992   قيدت فى   26-11-2005 برقم ايداع    

22300 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

422 - سعيد محمد زكي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379369   قيدت فى   10-07-2006 برقم 

ايداع    14691 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

423 - اسكندر فضل ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381585   قيدت فى   25-09-2006 برقم ايداع    

21073 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

424 - فاتن رمضان السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384266   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

4856 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

425 - ناصر عراقى عبد العزيز عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391253   قيدت فى   2010-10-05 

برقم ايداع    15141 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

426 - خالد دياب مهران على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394389   قيدت فى   08-01-2012 برقم ايداع    

371 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

427 - هانى السيد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403862   قيدت فى   16-11-2015 برقم ايداع    

15950 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

428 - احمد محمد احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408446   قيدت فى   16-06-2016 برقم ايداع    

11968 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

429 - ابورحمه للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409019   قيدت فى   26-07-2016 برقم ايداع    

14780 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

430 - احمد سالم على بهنساوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412296   قيدت فى   19-01-2017 برقم ايداع    

1289 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

431 - مصطفى على محمد محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412596   قيدت فى   2017-02-06 

برقم ايداع    2409 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

432 - سالى عفت رشاد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414473   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

9168 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

433 - مدحت فايز رزق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414619   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    9693 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

434 - فادى جمال فائق اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415457   قيدت فى   13-07-2017 برقم 

ايداع    12950 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

435 - هانى نادر حليم يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415792   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

105 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

436 - احمد عبدالعزيز ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415966   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    15403 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12
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437 - نبيل شكري عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146596   قيدت فى   10-05-1971 برقم ايداع    

3399 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

438 - محمد رامي محمد وليد  الحسامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220593   قيدت فى   1982-09-02 

برقم ايداع    13864 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

439 - سيد علي علي قرين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232559   قيدت فى   11-08-1984 برقم ايداع    

10746 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-10

440 - محمد اسامه محمد حسن ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   243049   قيدت فى   18-10-1986 برقم 

ايداع    13674 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

441 - عزت محمد شبلى محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266441   قيدت فى   09-04-1991 برقم 

ايداع    4383 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08

442 - اسماعيل عبد الشافى حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267292   قيدت فى   08-10-2014 برقم 

ايداع    12049 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-07

443 - محمد عبد الهادي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   300642   قيدت فى   15-12-1996 برقم ايداع    

23221 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

444 - محسن محمد محمد علي كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304550   قيدت فى   20-05-1997 برقم 

ايداع    9642 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

445 - مؤسسه اسامه عبد ا محمد لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378579   قيدت فى   

14-06-2006 برقم ايداع    12506 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-13

446 - عبده متولى محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382964   قيدت فى   06-12-2006 برقم ايداع    

25926 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

447 - احمد محمد خليل حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384220   قيدت فى   16-03-2007 برقم 

ايداع    4373 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

448 - سيد حسن الزهري اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384830   قيدت فى   13-06-2007 برقم 

ايداع    9686 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

449 - عمر محمد عبد الباقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385206   قيدت فى   12-08-2007 برقم 

ايداع    13093 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

450 - عبد الغنى كمال عبد الغنى القبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391037   قيدت فى   2010-09-02 

برقم ايداع    13638 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

451 - حميدة زكى محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408889   قيدت فى   18-07-2016 برقم ايداع    

14329 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

452 - محمد محسن محمد فريد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413533   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    5778 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

453 - شريف حسين طلبه الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415370   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    12534 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

454 - الهيثم احمد محمود سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415923   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

15125 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

455 - خالد اسماعيل مختار قاسم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416243   قيدت فى   2017-08-27 

برقم ايداع    17022 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

456 - فوزي محمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155907   قيدت فى   07-05-1973 برقم ايداع    

4837 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

457 - محمود امام عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   254360   قيدت فى   10-11-1988 برقم ايداع    

14782 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

458 - غنيم ربيع غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   258392   قيدت فى   30-08-1989 برقم ايداع    

10716 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-29
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459 - وجدي محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   269052   قيدت فى   07-10-1991 برقم ايداع    

13492 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-06

460 - مسعد محمد المغاوري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272887   قيدت فى   13-07-1992 برقم ايداع    

8842 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

461 - احمد سالم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307534   قيدت فى   10-09-1997 برقم ايداع    

17743 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

462 - المكتب الهندسي لللكترونيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   327088   قيدت فى   07-11-1999 برقم 

ايداع    20782 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-06

463 - عبد العزيز محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346369   قيدت فى   20-06-2002 برقم ايداع    

9265 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

464 - عبد العزيز محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346369   قيدت فى   15-11-2007 برقم ايداع    

17525 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-14

465 - فنجري محمد توفيق خير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347874   قيدت فى   11-08-2002 برقم ايداع    

13758 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

466 - حسن جمال علي كرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368823   قيدت فى   05-06-2005 برقم ايداع    

10696 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

467 - عادل محمود حفنى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378044   قيدت فى   30-05-2006 برقم 

ايداع    11144 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

468 - نت كافيه الخليجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379237   قيدت فى   03-07-2006 برقم ايداع    

14201 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

469 - محمد ابوزيد محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380363   قيدت فى   09-08-2006 برقم ايداع    

17465 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

470 - احمد السيد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380512   قيدت فى   15-08-2006 برقم ايداع    

17833 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

471 - محمود وحيد محمود وحيد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382329   قيدت فى   2008-02-24 

برقم ايداع    2771 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-23

472 - محمود وحيد محمود الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382329   قيدت فى   08-11-2006 برقم 

ايداع    23547 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

473 - اسلم على محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393123   قيدت فى   08-06-2011 برقم ايداع    

8242 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

474 - رضا حامد توفيق العجوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393367   قيدت فى   20-07-2011 برقم 

ايداع    10639 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

475 - ربى غازى فوزى ابو خضرا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395134   قيدت فى   10-04-2012 برقم 

ايداع    5682 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

476 - شريف حازم محمود فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395404   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    7532 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

477 - شريف حازم محمود فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395404   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    13772 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

478 - احمد محمد سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395722   قيدت فى   12-07-2012 برقم ايداع    

10007 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

479 - موسى جبر محمد عبد ا على ابو عكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403520   قيدت فى   

01-11-2015 برقم ايداع    14889 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-31

480 - فيصل مكرم عبد النعيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403799   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    15770 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11
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481 - طه محمد عبد الحكيم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409156   قيدت فى   01-08-2016 برقم ايداع    

15296 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

482 - احمد قيس على طريح شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412469   قيدت فى   30-01-2017 برقم 

ايداع    1947 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

483 - سوميه محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412905   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

3602 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

484 - رومانى خلف عزيز عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413404   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    5228 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

485 - احمد ممدوح السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415044   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    11244 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

486 - حازم ابراهيم عباس العويلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415143   قيدت فى   15-06-2017 برقم 

ايداع    11624 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

487 - صباح حسن سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415269   قيدت فى   22-06-2017 برقم ايداع    

12062 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21

488 - ايهاب مرسى عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415565   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    13436 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

489 - محمد حسن محمد الدمرداش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415754   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    4197 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

490 - منتصر عبد العال ابو القاسم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415901   قيدت فى   2017-08-08 

برقم ايداع    14995 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

491 - محمد رشاد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416674   قيدت فى   26-09-2017 برقم 

ايداع    18911 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

492 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   252918   قيدت فى   09-08-1988 برقم 

ايداع    10381 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-08

493 - عبد المسيح نصيف حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   257318   قيدت فى   07-06-1989 برقم ايداع    

7268 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-06

494 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268734   قيدت فى   15-09-1991 برقم 

ايداع    12376 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-14

495 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268734   قيدت فى   12-02-2010 برقم 

ايداع    1506327 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-11

496 - عصمت حامد محمد صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   330213   قيدت فى   27-03-2000 برقم 

ايداع    5460 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-26

497 - اشرف اميل عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339485   قيدت فى   23-06-2001 برقم ايداع    

10350 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

498 - خالد احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340972   قيدت فى   19-08-2001 برقم ايداع    

14865 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-18

499 - احمد محمد ابوسيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344354   قيدت فى   19-02-2002 برقم ايداع    

3033 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

500 - ابو الدهب للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348883   قيدت فى   28-09-2002 برقم 

ايداع    16867 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

501 - باسم للبصريات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   363314   قيدت فى   02-10-2004 برقم ايداع    

17312 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

502 - محمد احسان محمد فاروق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378465   قيدت فى   12-06-2006 برقم 

ايداع    12238 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11
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503 - عبد العال السيد ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379962   قيدت فى   30-07-2006 برقم 

ايداع    16281 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

504 - جنينة برنت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383969   قيدت فى   05-02-2007 برقم ايداع    1939 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

505 - هشام على السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385417   قيدت فى   19-09-2007 برقم ايداع    

14914 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

506 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386242   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    2414 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

507 - احمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386242   قيدت فى   14-12-2008 برقم 

ايداع    17394 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

508 - حسام زيدان رضوان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409117   قيدت فى   31-07-2016 برقم 

ايداع    15121 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

509 - ناجى فتوح احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411275   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

23002 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

510 - مجدى علم محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414309   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

8568 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

511 - محمد فاروق محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416090   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

16108 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

512 - شادى عبدالرحمن عبدالحميد العدل ) العدل للمقاولت والتوريدات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

416134   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    16462 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-20

513 - نبيل العريان عطيه عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416324   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    17370 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

514 - مريم شحاته ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416569   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

18471 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

515 - احمد محمد محسن محمد حمدى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416708   قيدت فى   

27-09-2017 برقم ايداع    19137 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-26

516 - هدي محمد علي البربري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   246265   قيدت فى   04-04-1987 برقم ايداع    

6224 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

517 - دردير فهيم ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   292376   قيدت فى   11-11-1995 برقم ايداع    

17069 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

518 - خلف ا عبدالحافظ عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   300245   قيدت فى   01-12-1996 برقم ايداع    

22007 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

519 - اشرف فتحي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   321424   قيدت فى   25-03-1999 برقم ايداع    

5285 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

520 - خيري محمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372341   قيدت فى   23-10-2005 برقم ايداع    

20404 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-22

521 - سيد محمد محمود عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378682   قيدت فى   18-06-2006 برقم ايداع    

12771 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

522 - ناصر خليل مصطفي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381114   قيدت فى   03-09-2006 برقم 

ايداع    19439 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-02

523 - محمد احسان محمد فاروق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387481   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    11221 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15
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524 - سوريا محمد بكرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391104   قيدت فى   15-09-2010 برقم 

ايداع    14042 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

525 - كمال احمد مرسى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409645   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

17222 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

526 - محمد ممدوح احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414770   قيدت فى   25-05-2017 برقم 

ايداع    10274 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

527 - هانى محمد حافظ محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416208   قيدت فى   2017-08-24 

برقم ايداع    16819 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

528 - حسام يونس السيد يونس درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213049   قيدت فى   1981-09-01 

برقم ايداع    15058 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

529 - سيد احمد سيد عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   297605   قيدت فى   28-08-1996 برقم ايداع    

14056 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

530 - سهير احمد محمد الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305665   قيدت فى   28-06-1997 برقم ايداع    

12681 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

531 - صلح جاد الرب عبد الراضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   307387   قيدت فى   04-09-1997 برقم 

ايداع    17375 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

532 - ايمن محمد ابراهيم عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   313087   قيدت فى   23-04-1998 برقم 

ايداع    6523 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-22

533 - احمد نورالدين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   324551   قيدت فى   27-07-1999 برقم ايداع    

13559 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

534 - مجدي حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343010   قيدت فى   08-05-2005 برقم ايداع    

8568 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-07

535 - مجدى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343010   قيدت فى   03-07-2011 برقم ايداع    

1908058 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

536 - جميل  اديب جوهر بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343276   قيدت فى   22-12-2001 برقم 

ايداع    22492 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

537 - صيدليه د علء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370450   قيدت فى   07-08-2005 برقم ايداع    

15214 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-06

538 - ايمن ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382007   قيدت فى   17-10-2006 برقم ايداع    

22458 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

539 - الصافورى لتجارة طلمبات المياه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384455   قيدت فى   2007-04-24 

برقم ايداع    6677 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

540 - محمد احمد عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386051   قيدت فى   19-01-2008 برقم 

ايداع    690 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-18

541 - مصطفى مرزوق مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414702   قيدت فى   23-05-2017 برقم 

ايداع    10008 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

542 - دعاء اشرف عبد السميع عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416500   قيدت فى   2017-09-14 

برقم ايداع    18188 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13
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تجديد شركات

1 - عبد السلم حامد كامل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   133238  قيدت فى  14-06-1967 برقم 

ايداع   1538 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

2 - فارنا لتجارة المصنوعات الجلدية   شركة سبق قيدها برقم :   179846  قيدت فى  18-12-1976 برقم 

ايداع   16125 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  

12:00:00ص

3 - الشركه الهاشمية للستثمار والتعمير ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   239819  قيدت فى  

08-03-1986 برقم ايداع   2928 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2026  12:00:00ص

4 - شركه محمد عرفات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   255342  قيدت فى  15-03-1989 برقم ايداع   

3764 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2024  12:00:00ص

5 - هشام عادل شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301365  قيدت فى  08-07-1999 برقم ايداع   

551 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2024  12:00:00ص

6 - عبد العظيم حسين قنديل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   306087  قيدت فى  13-07-1997 برقم 

ايداع   13748 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2027  

12:00:00ص

7 - شركة المروة للستيراد والتصدير محمد فتحى احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   306370  قيدت 

فى  27-07-1997 برقم ايداع   14535 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2027  12:00:00ص

8 - عماد الدين السيد اسماعيل سرحان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   325514  قيدت فى  1999-09-02 

برقم ايداع   16162 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2024  

12:00:00ص

9 - ايمن عبدالشهيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   344072  قيدت فى  02-03-2002 برقم ايداع   

2056 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2027  12:00:00ص

10 - ايهاب محي الدين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   345821  قيدت فى  08-05-2002 برقم ايداع   

7664 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

11 - شهدي مراد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   347032  قيدت فى  01-07-2002 برقم ايداع   

11199 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

12 - ميلد المنشاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348326  قيدت فى  01-09-2002 برقم ايداع   

15184 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2027  12:00:00ص

13 - ياسر علي محمود عبد الرحمن و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   367616  قيدت فى  2005-04-17 

برقم ايداع   7364 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2025  

12:00:00ص

14 - محمود محمد درويش مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385082  قيدت فى  2007-07-17 

برقم ايداع   11784 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

15 - سامى رفعت نجيب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   395227  قيدت فى  24-04-2012 برقم ايداع   

6317 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

16 - محمد محى الدين محمود وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   395521  قيدت فى  07-06-2012 برقم 

ايداع   8501 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص
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17 - شركه السلم لخدمات المن الحراسه واعمال النظافه المتكامله شاكر عبد الروؤف عامر و حاتم عبد المؤمن 

شلبى   شركة سبق قيدها برقم :   395748  قيدت فى  17-07-2012 برقم ايداع   10182 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

18 - عماد انور داود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395795  قيدت فى  29-07-2012 برقم ايداع   

10564 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

19 - قدرى محمد حموده وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   413465  قيدت فى  16-03-2017 برقم ايداع   

5490 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  12:00:00ص

20 - شركه انترناشيونال تريد مجدى رضا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   414301  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   8551 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

21 - تامر عقل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414896  قيدت فى  01-06-2017 برقم ايداع   10686 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

22 - على ابراهيم ابراهيم حبسه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414898  قيدت فى  01-06-2017 برقم 

ايداع   10695 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  

12:00:00ص

23 - ربيع كمال على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415102  قيدت فى  14-06-2017 برقم ايداع   

11504 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

24 - ش مصطفى ابو السعود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   434827  قيدت فى  16-06-2016 برقم 

ايداع   1965623 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  

12:00:00ص

25 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش0ت0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   2058 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

26 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   2059 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

27 - شركة مطاحن شمال القاهرة ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  2007-02-07 

برقم ايداع   2060 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  

12:00:00ص

28 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   2063 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

29 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   2064 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

30 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   2066 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

31 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   2067 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

32 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   2068 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص
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33 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

30-08-1967 برقم ايداع   2221 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

34 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   1000012 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

35 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   1000013 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

36 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  ش ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   133490  قيدت فى  

30-11-2016 برقم ايداع   1965611 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/11/2026  12:00:00ص

37 - الغاء السمة التجارية للفرع المسماه ) جولدن تايز (   شركة سبق قيدها برقم :   165994  قيدت فى  

21-04-1987 برقم ايداع   7088 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/04/2027  12:00:00ص

38 - انور وميشيل توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   165994  قيدت فى  21-04-1987 برقم ايداع   

7088 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2027  12:00:00ص

39 - بنيامين فخري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   247343  قيدت فى  20-06-1987 برقم ايداع   

9692 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

40 - طارق عبدالسلم عجلن وشركاه .   شركة سبق قيدها برقم :   264500  قيدت فى  14-11-1990 برقم 

ايداع   13768 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2025  

12:00:00ص

41 - محمد حسن محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272980  قيدت فى  20-07-1992 برقم 

ايداع   9130 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  

12:00:00ص

42 - سيراميكا شلبي وشركاه لتجاره الدوات الصحيه   شركة سبق قيدها برقم :   273164  قيدت فى  

04-08-1992 برقم ايداع   9766 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/08/2027  12:00:00ص

43 - جورج حبيب فرج و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   306253  قيدت فى  21-07-1997 برقم ايداع   

14237 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2027  12:00:00ص

44 - عبد الناصر حسين وعبد الحليم حسين للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   316467  قيدت فى  

05-09-1998 برقم ايداع   15503 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/09/2023  12:00:00ص

45 - انطونيوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   319198  قيدت فى  04-08-2015 برقم ايداع   

10356 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2025  12:00:00ص

46 - اتش - اتش   شركة سبق قيدها برقم :   336251  قيدت فى  06-01-2001 برقم ايداع   203 وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00ص

47 - ساميه عباس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   336251  قيدت فى  06-01-2001 برقم ايداع   

203 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00ص

48 - مجدى محمد مرسى وشركائة   شركة سبق قيدها برقم :   343223  قيدت فى  11-12-2001 برقم ايداع   

22311 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  12:00:00ص

49 - شركة حمش مصر لمناجم الذهب ش.م.م للقانون رقم  2 لسنه 1999   شركة سبق قيدها برقم :   

347040  قيدت فى  01-07-2002 برقم ايداع   11211 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص
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50 - هاني مكرم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   367708  قيدت فى  20-04-2005 برقم ايداع   7672 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص

51 - اشرف محمود عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   393375  قيدت فى  21-07-2011 برقم ايداع   

10727 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2026  12:00:00ص

52 - حسين احمد الحفنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   407218  قيدت فى  17-04-2016 برقم ايداع   

7876 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2026  12:00:00ص

53 - ايفون استر يوسف غالى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   413226  قيدت فى  08-03-2017 برقم 

ايداع   4599 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  

12:00:00ص

54 - ايفون استر يوسف غالى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   413226  قيدت فى  12-03-2017 برقم 

ايداع   1931658 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  

12:00:00ص

55 - سلسله محلت أولد الحاج رجب محمد لتجارة الخضار والفاكهة   شركة سبق قيدها برقم :   413892  

قيدت فى  10-04-2017 برقم ايداع   7162 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/04/2027  12:00:00ص

56 - هشام محمد نبيل فهمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415536  قيدت فى  18-07-2017 برقم 

ايداع   13307 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  

12:00:00ص

57 - الهامي الزيات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   180301  قيدت فى  01-02-1981 برقم ايداع   

1709 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  12:00:00ص

58 - امكو للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   180301  قيدت فى  01-02-1981 برقم ايداع   1709 وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  12:00:00ص

59 - اسكو للخدمات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   180301  قيدت فى  13-03-2005 برقم ايداع   

4793 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2025  12:00:00ص

60 - الهامي الزيات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   180301  قيدت فى  16-07-1980 برقم ايداع   

11303 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2025  12:00:00ص

61 - امكو للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   180301  قيدت فى  16-07-1980 برقم ايداع   11303 وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2025  12:00:00ص

62 - شركه سطوحي للمنتجات الجلديه   شركة سبق قيدها برقم :   302150  قيدت فى  15-02-1997 برقم 

ايداع   2709 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  

12:00:00ص

63 - محلت ابراهيم عطا ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   305253  قيدت فى  14-06-1997 برقم 

ايداع   11576 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

64 - هاشم على هاشم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   319912  قيدت فى  26-01-1999 برقم ايداع   

1071 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2024  12:00:00ص

65 - سليمان محمد سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   324039  قيدت فى  07-07-1999 برقم ايداع   

12273 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2024  12:00:00ص

66 - ناجى عصمت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   336789  قيدت فى  04-02-2001 برقم ايداع   

1793 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2026  12:00:00ص

67 - شركه وحيد صبحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   340579  قيدت فى  04-08-2003 برقم ايداع   

13547 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2023  12:00:00ص

68 - علء الدين عبد الفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   377191  قيدت فى  09-05-2006 برقم 

ايداع   9204 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  

12:00:00ص
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69 - احمد محمد بشر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   380657  قيدت فى  20-08-2006 برقم ايداع   

18218 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2026  12:00:00ص

70 - محمد عبد الصمد طرفايه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   383452  قيدت فى  26-12-2006 برقم 

ايداع   27735 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2026  

12:00:00ص

71 - مصطفى على سيد على عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414830  قيدت فى  

30-05-2017 برقم ايداع   11509 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2027  12:00:00ص

72 - احمد فضل قطب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415181  قيدت فى  20-06-2017 برقم ايداع   

11782 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

73 - الشركه المتحده للتجاره والطباعه   شركة سبق قيدها برقم :   148579  قيدت فى  06-04-1997 برقم 

ايداع   6733 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  

12:00:00ص

74 - عدلي محمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148579  قيدت فى  06-04-1997 برقم ايداع   

6733 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

75 - الشركه المتحده للتجاره والطباعه   شركة سبق قيدها برقم :   148579  قيدت فى  11-10-1990 برقم 

ايداع   12010 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  

12:00:00ص

76 - عدلي محمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148579  قيدت فى  11-10-1990 برقم ايداع   

12010 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  12:00:00ص

77 - محمد محمد محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   148579  قيدت فى  09-08-2010 برقم ايداع   

12549 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2025  12:00:00ص

78 - المتحده لتجارة والطباعة ) عدلى محمد محمد احمد وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   148579  قيدت 

فى  14-11-1971 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/11/2026  12:00:00ص

79 - المتحده لتجارة والطباعة ) عدلى محمد محمد احمد وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   148579  قيدت 

فى  06-04-1997 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/04/2027  12:00:00ص

80 - ادوار بولس زكي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   211960  قيدت فى  27-06-1981 برقم ايداع   

10402 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2026  12:00:00ص

81 - الشاذلي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   245185  قيدت فى  09-02-1987 برقم ايداع   2703 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  12:00:00ص

82 - اسامه رؤوف عريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272655  قيدت فى  24-06-1992 برقم ايداع   

8109 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  12:00:00ص

83 - اشرف محمد احمد بسيونى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272822  قيدت فى  08-07-1992 برقم 

ايداع   8650 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  

12:00:00ص

84 - سيسل للطفوله الذكيه   شركة سبق قيدها برقم :   272822  قيدت فى  08-07-1992 برقم ايداع   

8650 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

85 - اشرف محمد احمد بسيونى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272822  قيدت فى  12-11-1995 برقم 

ايداع   1611661 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2025  

12:00:00ص

86 - فيلوباتير للتوريدات . ماجد نبيه لوندي سمعان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   273367  قيدت فى  

18-08-1992 برقم ايداع   10338 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/08/2027  12:00:00ص
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87 - الكترو الهانى للتوريدات والتركيبات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  

05-06-2008 برقم ايداع   8389 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2023  12:00:00ص

88 - هانى محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  05-06-2008 برقم ايداع   

8389 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2023  12:00:00ص

89 - هانى محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  29-06-2011 برقم ايداع   

9510 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  12:00:00ص

90 - الكترو الهانى للتوريدات و التركيبات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  

11-09-2013 برقم ايداع   9988 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2023  12:00:00ص

91 - هانى محمد كامل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  11-09-2013 برقم ايداع   

9988 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2023  12:00:00ص

92 - الكتروالهانى للتوريدات والتركيبات   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  28-10-2014 برقم 

ايداع   12850 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2024  

12:00:00ص

93 - هانى محمد كامل وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  28-10-2014 برقم ايداع   

12850 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2024  12:00:00ص

94 - هاني محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  07-06-2015 برقم ايداع   

1148645 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  12:00:00

ص

95 - هاني محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  29-07-2010 برقم ايداع   

1506325 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2025  12:00:00

ص

96 - هاني محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  28-10-2014 برقم ايداع   

1948521 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2024  12:00:00

ص

97 - هاني محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273959  قيدت فى  06-06-2016 برقم ايداع   

1965624 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2026  12:00:00

ص

98 - جلل عبدالحميد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   333325  قيدت فى  12-08-2000 برقم 

ايداع   14724 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2025  

12:00:00ص

99 - محمد سيد عمر السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   342211  قيدت فى  21-10-2001 برقم ايداع   

19048 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2026  12:00:00ص

100 - حسام حشيش وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   347418  قيدت فى  10-07-2002 برقم ايداع   

12414 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  12:00:00ص

101 - ايسترن تكنولوجى جيمى فاروق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   381515  قيدت فى  

11-07-2011 برقم ايداع   10069 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/07/2026  12:00:00ص

102 - عبد الجليل محمد السيد السيد معوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   385155  قيدت فى  

02-08-2007 برقم ايداع   12598 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

103 - شركه امكو للخدمات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   180301  قيدت فى  16-01-1977 برقم 

ايداع   1004 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  

12:00:00ص
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104 - ابناء شلبي لتجاره الدوات الصحيه والمقاولت الصحيه   شركة سبق قيدها برقم :   229471  قيدت فى  

12-12-1983 برقم ايداع   21882 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2023  12:00:00ص

105 - مهندس  حمدى عبد الصادق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   248147  قيدت فى  1987-09-03 

برقم ايداع   12510 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  

12:00:00ص

106 - عادل فتحي عبد العزيز ومجدي ابراهيم محمد وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   272000  قيدت فى  

02-05-1992 برقم ايداع   5811 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

107 - عادل فتحى عبد العزيز ومحمد بلل حسين بيومى   شركة سبق قيدها برقم :   272000  قيدت فى  

02-05-1992 برقم ايداع   5811 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

108 - محمد فهمي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273286  قيدت فى  13-08-1992 برقم ايداع   

10123 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

109 - الشركه الدوليه لخدمات النقل والتجاره محمد غريب احمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

273640  قيدت فى  06-09-1992 برقم ايداع   11260 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

110 - اشرف كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   277301  قيدت فى  22-05-1993 برقم ايداع   

6750 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2023  12:00:00ص

111 - جنرال سيرفيس ) عمرو مصطفى طنطاوى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   304853  قيدت فى  

31-05-1997 برقم ايداع   10433 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2027  12:00:00ص

112 - شركه ايجي بات للستيراد التصدير التوكيلت التجاريه برج يعقوب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

305460  قيدت فى  21-06-1997 برقم ايداع   12100 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

113 - يات لخدمات الكمبيوتر   شركة سبق قيدها برقم :   305917  قيدت فى  01-06-2008 برقم ايداع   

8086 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  12:00:00ص

114 - ياسر احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   305917  قيدت فى  01-06-2008 برقم ايداع   

8086 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  12:00:00ص

115 - بات لخدمات الكمبيوتر   شركة سبق قيدها برقم :   305917  قيدت فى  08-06-1999 برقم ايداع   

10252 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2024  12:00:00ص

116 - ياسر احمد فوزي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   305917  قيدت فى  08-06-1999 برقم ايداع   

10252 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2024  12:00:00ص

117 - بات لخدمات الكمبيوتر   شركة سبق قيدها برقم :   305917  قيدت فى  26-06-2006 برقم ايداع   

13539 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  12:00:00ص

118 - ياسر احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   305917  قيدت فى  26-06-2006 برقم ايداع   

13539 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  12:00:00ص

119 - سيارات علء الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   316850  قيدت فى  10-11-2013 برقم ايداع   

12168 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2023  12:00:00ص

120 - شركه سيارات علء الدين   شركة سبق قيدها برقم :   316850  قيدت فى  21-09-1998 برقم ايداع   

16626 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2023  12:00:00ص

121 - المجموعه الدوليه للصيانه والتوريدات الكهربائيه ايمن نعيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   324311  

قيدت فى  17-07-1999 برقم ايداع   12947 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/07/2024  12:00:00ص
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122 - اشرف محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   347247  قيدت فى  09-07-2002 برقم ايداع   

11823 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

123 - جرجس شهدى مختار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   347895  قيدت فى  11-08-2002 برقم 

ايداع   13824 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2027  

12:00:00ص

124 - جرجس شهدى مختار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   347895  قيدت فى  24-08-2017 برقم 

ايداع   1931660 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص

125 - سامى صلح غريب حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   360134  قيدت فى  2004-05-16 

برقم ايداع   8072 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2024  

12:00:00ص

126 - مجدي وليم مراد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   372921  قيدت فى  22-11-2005 برقم ايداع   

22099 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2025  12:00:00ص

127 - د احمد السيد احمد محمد وشريكه كاظم كورناز   شركة سبق قيدها برقم :   385052  قيدت فى  

15-07-2007 برقم ايداع   11594 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/07/2027  12:00:00ص

128 - معتز عبد المحسن حسن سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385137  قيدت فى  2007-07-31 

برقم ايداع   12440 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  

12:00:00ص

129 - روفائيل قوسه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385341  قيدت فى  05-09-2007 برقم ايداع   

14269 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

130 - مصطفى ومحمد لتجارة الدرجات والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   395460  قيدت فى  

30-05-2012 برقم ايداع   8077 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2027  12:00:00ص

131 - شريف ابراهيم محمد على عمر وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   409619  قيدت فى  

25-08-2016 برقم ايداع   17100 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2026  12:00:00ص

132 - مصطفى طه طاهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   414726  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

10113 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

133 - ايمن احمد فؤاد خالد وشريكته ) شركة ال احمد خالد (   شركة سبق قيدها برقم :   415656  قيدت فى  

25-07-2017 برقم ايداع   13778 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2027  12:00:00ص

134 - رافت على احمد سبتان و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   416222  قيدت فى  24-08-2017 برقم 

ايداع   16882 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص

135 - اولد كمال الدين مرسى احمد   شركة سبق قيدها برقم :   141469  قيدت فى  12-02-1970 برقم 

ايداع   2271 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2025  

12:00:00ص

136 - المير بدوي علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   195462  قيدت فى  12-04-1979 برقم ايداع   

5669 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2024  12:00:00ص

137 - شركه صبري وبشري   شركة سبق قيدها برقم :   273596  قيدت فى  03-09-1992 برقم ايداع   

11105 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  12:00:00ص

138 - فؤاد شلباية وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   285777  قيدت فى  10-11-1994 برقم ايداع   

16738 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  12:00:00ص
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139 - مركز شامه الطبى الدكتوره  ياسمين احمد عبد الغنى مرسى شامه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

301561  قيدت فى  16-01-1997 برقم ايداع   1081 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00ص

140 - شركه رينو هوم - ميشيل حليم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301879  قيدت فى  

29-01-1997 برقم ايداع   1958 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2027  12:00:00ص

141 - احمد سعيد عبدالسيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   304554  قيدت فى  20-05-1997 برقم 

ايداع   9647 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

142 - يات لحلول التعليم    YAT LEARNING SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم :   305917  

قيدت فى  07-07-1997 برقم ايداع   13350 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/07/2027  12:00:00ص

143 - عصام محمد علي منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   345922  قيدت فى  2002-05-13 

برقم ايداع   7951 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  

12:00:00ص

144 - شركة نيو ايز ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   383674  قيدت فى  15-01-2007 برقم ايداع   

497 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

145 - شركة اشرف محمد اسماعيل عبد ربة وشريكة  )عدم التعامل على القيد (   شركة سبق قيدها برقم :   

388487  قيدت فى  12-05-2009 برقم ايداع   7969 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/05/2024  12:00:00ص

146 - اشرف بسيونىوشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395843  قيدت فى  07-08-2012 برقم ايداع   

10891 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

147 - السيد عبد الجليل محمد سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   397318  قيدت فى  2013-05-19 

برقم ايداع   6142 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  

12:00:00ص

148 - محسن محمد عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   408715  قيدت فى  04-07-2016 برقم 

ايداع   13732 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2026  

12:00:00ص

149 - ممدوح موريس جورجى شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   410668  قيدت فى  

27-10-2016 برقم ايداع   20860 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2026  12:00:00ص

150 - صادق محمود مصطفى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   415446  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   12909 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

151 - وائل عبد الرحمن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   415646  قيدت فى  25-07-2017 برقم ايداع   

13757 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

152 - محمد عرفه الصعيدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   145773  قيدت فى  03-03-1971 برقم 

ايداع   1698 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2026  

12:00:00ص

153 - شركه جوده محمد صابر   شركة سبق قيدها برقم :   231744  قيدت فى  20-05-1984 برقم ايداع   

7498 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2024  12:00:00ص

154 - محمد نهاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   240112  قيدت فى  30-03-1986 برقم ايداع   

3890 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص
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155 - كامل درويش مصطفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   262878  قيدت فى  09-07-1990 برقم 

ايداع   8280 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2025  

12:00:00ص

156 - ناصر حسن على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   269770  قيدت فى  16-11-1991 برقم ايداع   

16163 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2026  12:00:00ص

157 - رافت رشاد وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   281530  قيدت فى  17-02-1994 برقم ايداع   

2588 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2024  12:00:00ص

158 - احمد محمد نجيب صابونى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   294147  قيدت فى  1996-02-25 

برقم ايداع   2660 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2026  

12:00:00ص

159 - رزق عبدالحميدمحمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   297910  قيدت فى  12-09-1996 برقم 

ايداع   15013 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2026  

12:00:00ص

160 - شركة باترسيا للملبس الجاهزة )هانى لمعى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   342557  قيدت فى  

06-11-2001 برقم ايداع   20209 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2026  12:00:00ص

161 - ارجنتو   شركة سبق قيدها برقم :   345518  قيدت فى  05-01-2014 برقم ايداع   189 وفى تاريخ  

09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2024  12:00:00ص

162 - وجية موريس ابو سيف وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   345518  قيدت فى  05-01-2014 برقم 

ايداع   189 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2024  12:00:00

ص

163 - سيمون ليز فتح اللهوشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   345518  قيدت فى  22-04-2002 برقم ايداع   

6800 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص

164 - على محمد على عاشور وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   347688  قيدت فى  31-07-2002 برقم 

ايداع   13147 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  

12:00:00ص

165 - احمد محمود عبد الرحمن زايد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   384906  قيدت فى  2007-06-24 

برقم ايداع   1035 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص

166 - فنار تورز   شركة سبق قيدها برقم :   384906  قيدت فى  24-06-2007 برقم ايداع   1035 وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  12:00:00ص

167 - احمد محمود عبد الرحمن زايد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   384906  قيدت فى  2016-03-22 

برقم ايداع   1965626 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2026  

12:00:00ص

168 - احمد ظهران احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396906  قيدت فى  21-02-2013 برقم ايداع   

2267 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2023  12:00:00ص

169 - مطبعه مينا فيكتور كيرلس و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   409139  قيدت فى  2016-08-01 

برقم ايداع   15235 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2026  

12:00:00ص

170 - ابناء خفاجه وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   164154  قيدت فى  05-06-1974 برقم ايداع   

6601 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2024  12:00:00ص

171 - نبيل محمد محمد خفاجه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   164154  قيدت فى  31-08-1996 برقم 

ايداع   14250 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  

12:00:00ص
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172 - شركه حمدي عبدالرؤوف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237874  قيدت فى  23-10-1985 برقم 

ايداع   12170 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2025  

12:00:00ص

173 - شركه صالح فاروق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   305813  قيدت فى  03-07-1997 برقم 

ايداع   13073 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

174 - وفيق وصفى حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   307209  قيدت فى  19-10-2011 برقم ايداع   

14659 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2026  12:00:00ص

175 - وفيق وصفي حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   307209  قيدت فى  28-08-1997 برقم ايداع   

16840 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

176 - الشركه العالميه للتجاره و التسويق   شركة سبق قيدها برقم :   307209  قيدت فى  1999-11-10 

برقم ايداع   21074 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  

12:00:00ص

177 - وفيق وصفي حبيب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   307209  قيدت فى  10-11-1999 برقم 

ايداع   21074 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  

12:00:00ص

178 - محمد سيد توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   332033  قيدت فى  11-06-2000 برقم ايداع   

10889 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2025  12:00:00ص

179 - كوافير اسعد وايمن   شركة سبق قيدها برقم :   343293  قيدت فى  22-12-2001 برقم ايداع   

22555 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  12:00:00ص

180 - محمد يسرى توفيق عبدالرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   343537  قيدت فى  

07-01-2002 برقم ايداع   349 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/01/2027  12:00:00ص

181 - شركه البراق للخدمات والحراسه   شركة سبق قيدها برقم :   347475  قيدت فى  21-07-2002 برقم 

ايداع   12541 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2027  

12:00:00ص

182 - محمد احمد جمال الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   371597  قيدت فى  20-09-2005 برقم 

ايداع   18357 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2025  

12:00:00ص

183 - محمد شعير و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   373414  قيدت فى  11-12-2005 برقم ايداع   

23507 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2025  12:00:00ص

184 - مرفت التابعى السيد الحجر وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   414339  قيدت فى  2017-05-07 

برقم ايداع   8688 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

185 - ريهام عبدا كامل وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   414889  قيدت فى  01-06-2017 برقم 

ايداع   10673 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  

12:00:00ص

186 - نصرى زكى سوس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415141  قيدت فى  15-06-2017 برقم 

ايداع   11621 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  

12:00:00ص

187 - محمد عبد الهادى عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   415458  قيدت فى  2017-07-13 

برقم ايداع   12953 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2027  

12:00:00ص
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188 - عادل جورج صادق وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   415643  قيدت فى  25-07-2017 برقم 

ايداع   13744 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص

189 - محمود جلل صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   416231  قيدت فى  27-08-2017 برقم ايداع   

16967 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

190 - المصرية للغذية يبكو مصر   شركة سبق قيدها برقم :   94463  قيدت فى  10-09-2007 برقم ايداع   

14526 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

191 - ايمن سيد عبد العظيم رشيد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   167004  قيدت فى  1974-11-03 

برقم ايداع   12487 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2024  

12:00:00ص

192 - المصانع الحديثه ) شركه العقاد لصناعه الشرائط و التكيت   شركة سبق قيدها برقم :   181582  قيدت 

فى  30-03-1977 برقم ايداع   5432 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2027  12:00:00ص

193 - المصانع الحديثه ) شركه العقاد لصناعه الشرائط و التكيت   شركة سبق قيدها برقم :   181582  قيدت 

فى  14-07-2001 برقم ايداع   1822460 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/07/2026  12:00:00ص

194 - ميلد نسيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   256289  قيدت فى  16-03-1989 برقم ايداع   

3794 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2024  12:00:00ص

195 - امير وجوزيف لتجارة قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   257167  قيدت فى  

27-05-1989 برقم ايداع   6775 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2024  12:00:00ص

196 - امير وجوزيف وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   257167  قيدت فى  21-11-1995 برقم ايداع   

17743 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2025  12:00:00ص

197 - ورثه  عزت سليم هنداوي - حسن عزت سليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   265893  قيدت فى  

23-02-1991 برقم ايداع   2520 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2026  12:00:00ص

198 - سامي فاروق لبيب وشركاه للفندقه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   273546  قيدت فى  

31-08-1992 برقم ايداع   10925 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/08/2027  12:00:00ص

199 - كير كيميكال لباده الحشرات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   273564  قيدت فى  1992-09-01 

برقم ايداع   10996 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2027  

12:00:00ص

200 - سمير فهمي زقزوق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   301038  قيدت فى  28-12-1996 برقم 

ايداع   24363 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  

12:00:00ص

201 - المصريه اليطاليه للمنتجات الخرسانيه - محمد يونس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   307220  

قيدت فى  30-08-1997 برقم ايداع   16872 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/08/2027  12:00:00ص

202 - الحلواتي و شريكه للنشاءات   شركة سبق قيدها برقم :   314833  قيدت فى  28-06-1998 برقم 

ايداع   11235 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2023  

12:00:00ص

203 - شركه كوهيه للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   347867  قيدت فى  10-08-2002 برقم ايداع   

13737 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  12:00:00ص
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204 - عادل عبده محمد العريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348472  قيدت فى  08-09-2002 برقم 

ايداع   15624 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2027  

12:00:00ص

205 - احمد محمود احمد نور الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   359585  قيدت فى  2004-04-18 

برقم ايداع   6381 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2024  

12:00:00ص

206 - احمد عبد ا جنديه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   370454  قيدت فى  07-08-2005 برقم ايداع   

15222 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2025  12:00:00ص

207 - العرابي جروب للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   372065  قيدت فى  10-10-2005 برقم ايداع   

19684 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2025  12:00:00ص

208 - الهام احمد على الخولى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   385344  قيدت فى  05-09-2007 برقم 

ايداع   14286 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2022  

12:00:00ص

209 - اسامه راضى وشريكه للتكييف المركزى   شركة سبق قيدها برقم :   387407  قيدت فى  

27-08-2008 برقم ايداع   12787 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2023  12:00:00ص

210 - عادل وجيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   407511  قيدت فى  28-04-2016 برقم ايداع   

8741 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  12:00:00ص

211 - فادى مجدى موريس ناشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   415453  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   12929 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

212 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   416236  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   16990 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

213 - محمد احمد امين فهمي درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   182411  قيدت فى  1977-05-18 

برقم ايداع   8103 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

214 - مجدى سيد عبدالعال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   304697  قيدت فى  25-05-1997 برقم 

ايداع   10032 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

215 - رامى فتحى قزمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   339008  قيدت فى  30-05-2001 برقم ايداع   

8686 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2026  12:00:00ص

216 - رامى فتحى قزمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   339008  قيدت فى  30-05-2001 برقم ايداع   

1822461 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2026  12:00:00

ص

217 - ناصر محمد و شريكه عرفه عبد المقصود   شركة سبق قيدها برقم :   357652  قيدت فى  

11-01-2004 برقم ايداع   508 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/01/2024  12:00:00ص

218 - الرشوان للفول والفلفل / عبد المؤمن توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   378605  قيدت فى  

14-06-2006 برقم ايداع   12566 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2026  12:00:00ص

219 - العمده نخيل عيسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   123269  قيدت فى  29-11-1964 برقم ايداع   

9358 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2024  12:00:00ص

220 - رامى فايز منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   151326  قيدت فى  07-06-1972 برقم ايداع   

4289 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص
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221 - فتحي راضي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   235967  قيدت فى  13-05-1985 برقم ايداع   

6365 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2025  12:00:00ص

222 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   268702  قيدت 

فى  26-03-2007 برقم ايداع   5046 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص

223 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   268702  قيدت 

فى  16-04-2017 برقم ايداع   6988 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/04/2027  12:00:00ص

224 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   268702  قيدت 

فى  06-04-2017 برقم ايداع   6989 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2027  12:00:00ص

225 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   268702  قيدت 

فى  10-10-2013 برقم ايداع   11210 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2023  12:00:00ص

226 - لتصنيع وسائل النقل ) غبور مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   268702  قيدت فى  2008-09-07 

برقم ايداع   1858309 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2023  

12:00:00ص

227 - نادية عبدالمنعم محمد احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   270513  قيدت فى  1992-01-02 

برقم ايداع   54 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  

12:00:00ص

228 - احمد محمود فرج سليمان الجابرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272982  قيدت فى  

20-07-1992 برقم ايداع   9134 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/07/2027  12:00:00ص

229 - شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   273431  قيدت فى  

22-08-1992 برقم ايداع   10542 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

230 - الماني للستيراد والتصدير اسماء السيد محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   289745  قيدت فى  

26-06-1995 برقم ايداع   9180 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2020  12:00:00ص

231 - ناجي محمد حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   299050  قيدت فى  23-10-1996 برقم ايداع   

18554 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  12:00:00ص

232 - شركه الشبراوى عبد المنعم غنيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303158  قيدت فى  

25-03-1997 برقم ايداع   5782 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2027  12:00:00ص

233 - المتحده للتنميه ) يونيد( محمود امين حسن عدلي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   306789  قيدت 

فى  12-08-1997 برقم ايداع   15723 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/08/2027  12:00:00ص

234 - غادة شوقى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   307358  قيدت فى  03-09-1997 برقم ايداع   

17289 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  12:00:00ص

235 - ماهر جاد الرب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   333266  قيدت فى  08-08-2000 برقم ايداع   

1454 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2025  12:00:00ص

236 - شركة محمد مصطفي الزيات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   346122  قيدت فى  2002-05-20 

برقم ايداع   8470 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص
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237 - هشام محمد عاطف وايمن محمد المعاذ   شركة سبق قيدها برقم :   348173  قيدت فى  2002-08-24 

برقم ايداع   14687 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص

238 - شركه سلمه   شركة سبق قيدها برقم :   348619  قيدت فى  14-09-2002 برقم ايداع   16040 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

239 - ندا فاروق المصرى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   348666  قيدت فى  16-09-2002 برقم 

ايداع   16158 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2027  

12:00:00ص

240 - زوديال للستيراد والتصدير والنتاج الفنى عادل زايد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   394395  

قيدت فى  08-01-2012 برقم ايداع   401 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/01/2027  12:00:00ص

241 - م مها سيد احمد و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   412471  قيدت فى  30-01-2017 برقم ايداع   

1957 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00ص

242 - فاطمه محمد احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   416291  قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   

17245 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

243 - شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   214562  قيدت فى  12-11-1981 برقم ايداع   21936 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2026  12:00:00ص

244 - شريف محمد عبدالجليل الشرم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   219760  قيدت فى  

08-07-1982 برقم ايداع   11288 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/07/2027  12:00:00ص

245 - شريف محمد عبدالجليل الشرم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   219760  قيدت فى  

23-10-1986 برقم ايداع   14079 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2026  12:00:00ص

246 - شركه ابوالحمد للتوريدات التجاريه والصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   247913  قيدت فى  

11-08-1987 برقم ايداع   11618 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2027  12:00:00ص

247 - محمد فهمي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   273286  قيدت فى  13-08-2000 برقم ايداع   

14827 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2025  12:00:00ص

248 - شركه المروه التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   303830  قيدت فى  20-02-2011 برقم ايداع   

2027 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2026  12:00:00ص

249 - عبدالرحيم جابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303830  قيدت فى  20-02-2011 برقم ايداع   

2027 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2026  12:00:00ص

250 - عبد الرحيم جابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303830  قيدت فى  24-04-1997 برقم ايداع   

7752 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

251 - مكتبه ومطبعه الدميري   شركة سبق قيدها برقم :   321913  قيدت فى  24-04-1999 برقم ايداع   

6653 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2024  12:00:00ص

252 - عبدالحليم عطيه على الحناوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   362235  قيدت فى  2004-08-15 

برقم ايداع   14225 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2024  

12:00:00ص

253 - محمد نصر عبدا راغب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   378917  قيدت فى  2006-06-22 

برقم ايداع   13396 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2026  

12:00:00ص

254 - ورثة فوزان فؤاد سعد ) فادى فوزان فؤاد وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   393179  قيدت فى  

19-06-2011 برقم ايداع   8788 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2026  12:00:00ص
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255 - احمد محمد اسماعيل وشركة باسم محمد كحمود ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   397054  قيدت فى  

19-03-2013 برقم ايداع   3555 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/03/2023  12:00:00ص

256 - طارق على حسن وشركاه راندز   شركة سبق قيدها برقم :   401069  قيدت فى  05-02-2015 برقم 

ايداع   1789 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2025  

12:00:00ص

257 - محمد احمد و عمرو عبد المعطي   شركة سبق قيدها برقم :   416350  قيدت فى  30-08-2017 برقم 

ايداع   17462 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

258 - صلح امين عبد الحافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   111826  قيدت فى  13-08-1962 برقم 

ايداع   4615 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

259 - صلح امين عبدالحافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   111826  قيدت فى  28-10-2003 برقم 

ايداع   18245 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2023  

12:00:00ص

260 - يونيفرث مصر للمستلزمات الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   225778  قيدت فى  2011-03-08 

برقم ايداع   1908052 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2026  

12:00:00ص

261 - حسني صلح حسني مخيمر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   245405  قيدت فى  1987-02-19 

برقم ايداع   3414 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

262 - محمود عبدالمؤمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   305807  قيدت فى  03-07-1997 برقم ايداع   

13054 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

263 - الورشه الفنيه للرخام }منى عبدالفتاح وشركاها(   شركة سبق قيدها برقم :   342545  قيدت فى  

05-11-2001 برقم ايداع   20169 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2026  12:00:00ص

264 - انطوان رمزى سعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   349007  قيدت فى  19-04-2014 برقم 

ايداع   3536 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2024  

12:00:00ص

265 - مصطفي شويته و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   360311  قيدت فى  22-05-2004 برقم ايداع   

8523 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2024  12:00:00ص

266 - خالد احمد طه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   378525  قيدت فى  13-06-2006 برقم ايداع   

12372 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2026  12:00:00ص

267 - عيسي رزق واصف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   381327  قيدت فى  13-09-2006 برقم 

ايداع   20212 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2026  

12:00:00ص

268 - ايمن اديب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   394820  قيدت فى  26-02-2012 برقم ايداع   

3115 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

269 - طارق السيد ابراهيم العسيلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   407807  قيدت فى  2016-05-17 

برقم ايداع   9802 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2026  

12:00:00ص

270 - سليم عبد ا سليم ابو زيد وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   411501  قيدت فى  2016-12-05 

برقم ايداع   23803 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  

12:00:00ص
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271 - ايهاب عبداللطيف احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413736  قيدت فى  29-03-2017 برقم 

ايداع   6447 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  

12:00:00ص

272 - علي رمضان ابراهيم شرس وشركاهم للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   109248  قيدت فى  

01-12-1964 برقم ايداع   9720 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2024  12:00:00ص

273 - علي رمضان ابراهيم شرش وشركاهم للصناعه والطباعه   شركة سبق قيدها برقم :   109248  قيدت 

فى  01-12-1964 برقم ايداع   9721 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2024  12:00:00ص

274 - اصبحت شركة مساهمة خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 81 ولئحتة   شركة سبق قيدها برقم :   

109248  قيدت فى  28-12-1961 برقم ايداع   14596 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

275 - العروبة للصناعات المعدنيه والتجارة ) شركة مساهمه مصرية (   شركة سبق قيدها برقم :   109248  

قيدت فى  28-12-1961 برقم ايداع   14596 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/12/2026  12:00:00ص

276 - شركه علي ورمضان ابراهيم شرش   شركة سبق قيدها برقم :   109248  قيدت فى  1981-12-10 

برقم ايداع   25206 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2026  

12:00:00ص

277 - شركه علي رمضان ابراهيم شرش للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   109248  قيدت فى  

30-10-1982 برقم ايداع   66367 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2022  12:00:00ص

278 - شركه عطيه مصطفى احمد واحمد مصطفى احمد   شركة سبق قيدها برقم :   182958  قيدت فى  

20-06-1977 برقم ايداع   9905 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2027  12:00:00ص

279 - سمير وكمال وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   232544  قيدت فى  09-08-1984 برقم ايداع   

10661 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2024  12:00:00ص

280 - مستشفى خلفاء الدكتور ابو بكر عمار التخصصى   شركة سبق قيدها برقم :   254157  قيدت فى  

29-10-1988 برقم ايداع   14091 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2023  12:00:00ص

281 - طارق السيد يونس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   256978  قيدت فى  11-05-1989 برقم ايداع   

6061 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2024  12:00:00ص

282 - التحاد المتميز لخدمات التصدير - محمد السنباطي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   272434  قيدت 

فى  01-06-1992 برقم ايداع   7381 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2027  12:00:00ص

283 - شركه ميدو للتجاره العالميه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   272787  قيدت فى  2006-05-10 

برقم ايداع   9313 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2026  

12:00:00ص

284 - هانى خلف شنوده وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   273472  قيدت فى  25-08-1992 برقم ايداع   

10663 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2027  12:00:00ص

285 - شعبان حسن شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   312733  قيدت فى  31-03-1998 برقم ايداع   

5524 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2023  12:00:00ص

286 - شركه محمد جابر و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   315952  قيدت فى  13-08-1998 برقم ايداع   

14125 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2023  12:00:00ص
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287 - مها محمد صبري عبد العزيز عطيه وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   363226  قيدت فى  

28-09-2004 برقم ايداع   17069 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/09/2024  12:00:00ص

288 - محمد حنفي محمود علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   378126  قيدت فى  01-06-2006 برقم 

ايداع   11378 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  

12:00:00ص

289 - هلل كامل حفظ ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   381477  قيدت فى  19-09-2006 برقم 

ايداع   20679 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2026  

12:00:00ص

290 - عصام احمد شكرى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   384575  قيدت فى  13-05-2007 برقم ايداع   

7663 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

291 - اسامة وصفى موسى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   385071  قيدت فى  17-07-2007 برقم 

ايداع   11711 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

292 - شركة تونكريت للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   385071  قيدت فى  2007-07-17 

برقم ايداع   11711 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

293 - محمد مسعد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   386002  قيدت فى  08-01-2008 برقم ايداع   269 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2023  12:00:00ص

294 - شركة ستار للمطاعم والوجبات الجاهزة ) احمد سمير وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   389775  

قيدت فى  24-02-2010 برقم ايداع   2990 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/02/2025  12:00:00ص

295 - زينب الطملوى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   393505  قيدت فى  22-08-2011 برقم ايداع   

11953 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2026  12:00:00ص

296 - عطا محمود وشركاه اسامه مسلم ومحمود عبد الستار   شركة سبق قيدها برقم :   395048  قيدت فى  

28-03-2012 برقم ايداع   4999 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

297 - هانى خلف شنوده ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395574  قيدت فى  19-06-2012 برقم 

ايداع   8935 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  

12:00:00ص

298 - عربى عابد على وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   400953  قيدت فى  21-01-2015 برقم ايداع   

1018 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2025  12:00:00ص

299 - محمد صبحى محمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   405069  قيدت فى  13-01-2016 برقم 

ايداع   665 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2026  12:00:00

ص

300 - البنك الهلي المصري ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  14-09-2002 برقم ايداع   

15997 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

301 - ايستمار للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   143701  قيدت فى  10-08-1970 برقم ايداع   6156 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2025  12:00:00ص

302 - شركه السلم لعمال النجاره والثاثات ) محمود صالح وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   147306  

قيدت فى  22-07-1971 برقم ايداع   4817 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/07/2026  12:00:00ص

303 - سعيد صادق عبدالرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   251573  قيدت فى  16-04-1988 برقم 

ايداع   5917 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  

12:00:00ص
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304 - سعاد ضاحى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   257201  قيدت فى  11-03-2013 برقم ايداع   

3157 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2023  12:00:00ص

305 - مدام سو للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   257201  قيدت فى  11-03-2013 برقم ايداع   

3157 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2023  12:00:00ص

306 - مدام سو للملبس الجاهزة سعاد ضاحي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   257201  قيدت فى  

08-04-2003 برقم ايداع   5875 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2023  12:00:00ص

307 - مدام سو الملبس الجاهزه ) سعاد خفاجى وشركاها(   شركة سبق قيدها برقم :   257201  قيدت فى  

25-07-2001 برقم ايداع   12853 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2026  12:00:00ص

308 - مدام سو للملبس الجاهزه سعاد ضاحي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   257201  قيدت فى  

11-03-2013 برقم ايداع   1000015 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2023  12:00:00ص

309 - حمدي عبدالهادي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   257979  قيدت فى  02-08-1989 برقم ايداع   

9463 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2024  12:00:00ص

310 - حمدي عبدالهادي موسي وعبدالفتاح موسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   257979  قيدت فى  

02-08-1989 برقم ايداع   9464 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2024  12:00:00ص

311 - اميل عياد بشاي وشركاه . بشاي للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   271777  قيدت فى  

08-04-1992 برقم ايداع   4899 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2027  12:00:00ص

312 - اميل عياد بشاي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271777  قيدت فى  20-12-1997 برقم ايداع   

25395 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2022  12:00:00ص

313 - شركه الربوح الغربيه للدوات الكهربائيه محمد زكي احمد احمد عبداللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   272607  قيدت فى  12-03-2000 برقم ايداع   4721 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2025  12:00:00ص

314 - شركة الربوع العربيه للدوات الكهربائيه محمد ذكى احمد عبد اللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

272607  قيدت فى  20-06-1992 برقم ايداع   7918 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

315 - شركه ميدو للتجاره العالميه ش0 م0 م   شركة سبق قيدها برقم :   272787  قيدت فى  1992-07-06 

برقم ايداع   8539 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  

12:00:00ص

316 - محمد اسماعيل احمد اسماعيل نواره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   298193  قيدت فى  

24-09-1996 برقم ايداع   15992 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2026  12:00:00ص

317 - سامى سعد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   336124  قيدت فى  25-12-2000 برقم ايداع   

22621 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2025  12:00:00ص

318 - محمد نصر رزق شلبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   344719  قيدت فى  13-03-2002 برقم 

ايداع   4209 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

319 - احمد سعيد عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346571  قيدت فى  10-06-2002 برقم 

ايداع   9880 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  

12:00:00ص

320 - صابر فوزي توفيق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   347489  قيدت فى  21-07-2002 برقم ايداع   

12572 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2027  12:00:00ص
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321 - محمد محمود عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348162  قيدت فى  24-08-2002 برقم 

ايداع   14663 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص

322 - ابراهيم مصطفى واسامة مصطفى وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   355038  قيدت فى  

19-08-2003 برقم ايداع   13980 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2023  12:00:00ص

323 - شركة اميل لوقا وشريكه لبيع الدوات المكتبية والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   371172  قيدت فى  

04-09-2005 برقم ايداع   17211 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2025  12:00:00ص

324 - شركة محمد فرحات زاهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   381374  قيدت فى  2006-09-17 

برقم ايداع   20374 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2026  

12:00:00ص

FINANCIAL CAPITAL  325 - فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للستشارات المالية عن الوراق المالية

SERVICES ) FCS(   شركة سبق قيدها برقم :   385302  قيدت فى  29-08-2007 برقم ايداع   

13981 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

326 - هايدى عادل عزيز وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   393684  قيدت فى  26-09-2011 برقم 

ايداع   13401 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  

12:00:00ص

327 - هشام محمد ابو العينين وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   394556  قيدت فى  17-01-2012 برقم 

ايداع   1013 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  

12:00:00ص

328 - احمد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398476  قيدت فى  12-02-2014 برقم ايداع   

1944 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2024  12:00:00ص

329 - كادى للتجارة والمقاولت محمد صالح البقرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   407445  قيدت فى  

27-04-2016 برقم ايداع   8576 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/04/2026  12:00:00ص

330 - وائل على حسن على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   205606  قيدت فى  21-08-1980 برقم 

ايداع   12581 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2025  

12:00:00ص

331 - شركه اولد طوسون وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   266103  قيدت فى  10-03-1991 برقم 

ايداع   3325 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  

12:00:00ص

332 - شركة الجهزة الكهربائية الطبية رزق حنا رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   271859  قيدت فى  

15-04-1992 برقم ايداع   5449 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

333 - محمد شريف عز الدين احمد عز الدين وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   272493  قيدت فى  

06-06-1992 برقم ايداع   7541 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

334 - شركه منصور كمال محمود بدوى وشريكة للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   303466  

قيدت فى  05-04-1997 برقم ايداع   6614 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/04/2027  12:00:00ص

335 - شركة مصر ادفا للنشاءات والمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   303466  قيدت فى  

10-01-2011 برقم ايداع   1908056 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2026  12:00:00ص
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336 - شركه منصور كمال محمود بدوى وشريكة للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   303466  

قيدت فى  10-01-2011 برقم ايداع   1908056 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/01/2026  12:00:00ص

337 - التوحيد للتجاره والستيراد والتصدير  محمود عبدالعزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   306485  

قيدت فى  30-07-1997 برقم ايداع   14865 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/07/2027  12:00:00ص

338 - محمد ابوالمجد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   337960  قيدت فى  07-04-2001 برقم ايداع   

5297 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص

339 - محمد وشريكه لتجاره ماكينات الخياطه بانواعها   شركة سبق قيدها برقم :   348145  قيدت فى  

21-08-2002 برقم ايداع   14603 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

340 - جرجس فايز وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   348286  قيدت فى  27-08-2002 برقم ايداع   

14940 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

341 - فايزة عبد العاطى جوده حسن وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   356537  قيدت فى  

04-11-2003 برقم ايداع   18670 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2023  12:00:00ص

342 - ورثه احمد صالح احمد على ) نعيمه محمد ابراهيم و شركاها (   شركة سبق قيدها برقم :   384846  

قيدت فى  14-06-2007 برقم ايداع   98040 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/06/2027  12:00:00ص

343 - محمد صلح الدين فوزى عبد الحميد فوزى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   394955  قيدت 

فى  15-03-2012 برقم ايداع   4252 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2027  12:00:00ص

344 - ديفيد كريم حنا و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395932  قيدت فى  27-08-2012 برقم ايداع   

11418 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

345 - شركة السعداوى ) سارة السعداوى وشركاها (   شركة سبق قيدها برقم :   395934  قيدت فى  

28-08-2012 برقم ايداع   11409 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2027  12:00:00ص

346 - محمد فاروق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   404998  قيدت فى  11-01-2016 برقم ايداع   

449 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2026  12:00:00ص

347 - وليد ابراهيم عبد الغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   408098  قيدت فى  31-05-2016 برقم 

ايداع   10763 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2026  

12:00:00ص

348 - خالد سامى وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   414668  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

9899 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

349 - عمرو سامى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414853  قيدت فى  31-05-2017 برقم ايداع   

10589 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

350 - احمد ابراهيم صالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415515  قيدت فى  17-07-2017 برقم ايداع   

13219 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

351 - تامر فتحى اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415610  قيدت فى  24-07-2017 برقم 

ايداع   13629 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  

12:00:00ص

352 - احمد قرنى عبد العزيز نصر وشركائة   شركة سبق قيدها برقم :   415677  قيدت فى  2017-07-26 

برقم ايداع   13857 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص
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353 - شركه اصواف رمضان اولد علي مصطفي رمضان   شركة سبق قيدها برقم :   80680  قيدت فى  

30-07-1952 برقم ايداع   3198 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

354 - شركه واتوماج للتجاره والهندسه   شركة سبق قيدها برقم :   173185  قيدت فى  19-02-1981 برقم 

ايداع   2817 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2026  

12:00:00ص

355 - شركه واتوماج للتجاره والهندسه ذات مسئوليه محدوده   شركة سبق قيدها برقم :   173185  قيدت فى  

19-02-1981 برقم ايداع   2817 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2026  12:00:00ص

356 - راتوماج للتجاره والهندسه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   173185  قيدت فى  2007-01-14 

برقم ايداع   1000007 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2027  

12:00:00ص

357 - صبح علي حسن الجنيدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   243293  قيدت فى  01-02-1997 برقم 

ايداع   2129 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2022  

12:00:00ص

358 - مصنع التحاد العربي للزجاج والبلور   شركة سبق قيدها برقم :   243293  قيدت فى  1997-02-01 

برقم ايداع   2129 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2022  

12:00:00ص

359 - عمرو محمد السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   286979  قيدت فى  11-01-1995 برقم ايداع   

586 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2025  12:00:00ص

360 - عزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   292714  قيدت فى  28-11-1995 برقم ايداع   18101 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  12:00:00ص

361 - شركه النصر لتجاره قطع غيار الغسالت والثلحات والبوتاجازات فاطمه محمد سيد واحمد محمود احمد 

وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   295470  قيدت فى  13-05-1996 برقم ايداع   7032 وفى تاريخ  

23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2026  12:00:00ص

362 - شركه هزاع للمصنوعات الجلديه   شركة سبق قيدها برقم :   306076  قيدت فى  13-07-1997 برقم 

ايداع   13732 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2007  

12:00:00ص

363 - شركه محمود يوسف محمدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   345274  قيدت فى  2002-04-10 

برقم ايداع   6021 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2017  

12:00:00ص

364 - احمد ابو عيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   347052  قيدت فى  01-07-2002 برقم ايداع   

11251 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

365 - شركة حواش لتجارة وتوريد المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   347194  قيدت فى  2002-07-07 

برقم ايداع   11616 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2027  

12:00:00ص

366 - شركة النحاس للستيراد والتصدير بالعمولة والشحن   شركة سبق قيدها برقم :   347790  قيدت فى  

05-08-2002 برقم ايداع   13484 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2027  12:00:00ص

367 - عماد كيلنى محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   365885  قيدت فى  08-02-2005 برقم ايداع   

2287 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2025  12:00:00ص

368 - معرض السقا ) محمد مصطفى عبد الوهاب عبد الوهاب السقا وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   

368287  قيدت فى  18-05-2005 برقم ايداع   9271 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/05/2025  12:00:00ص
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369 - بيور انترناشيونال جروب   شركة سبق قيدها برقم :   378654  قيدت فى  04-04-2017 برقم ايداع   

6785 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00ص

370 - شريف فورى محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   378654  قيدت فى  04-04-2017 برقم 

ايداع   6785 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

371 - شريف فوزي محمد كمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   378654  قيدت فى  15-06-2006 برقم 

ايداع   12684 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2026  

12:00:00ص

372 - ورثة  سيد محمود محمد جاد   شركة سبق قيدها برقم :   385215  قيدت فى  14-08-2007 برقم 

ايداع   13213 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

373 - كمال طوبيا بقطر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   409157  قيدت فى  01-08-2016 برقم ايداع   

15298 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2026  12:00:00ص

374 - وليد جمال منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   410804  قيدت فى  02-11-2016 برقم ايداع   

21303 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2026  12:00:00ص

375 - محمد على سعيد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   412962  قيدت فى  23-02-2017 برقم ايداع   

3759 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

376 - شركه المقاولون المتحدون لعمال النجاره 0 هاشم اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   220170  قيدت 

فى  09-08-1982 برقم ايداع   12344 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2027  12:00:00ص

377 - ايناس عبدا فهمى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   248165  قيدت فى  06-09-1987 برقم 

ايداع   12567 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  

12:00:00ص

378 - انور قديس بباوي   شركة سبق قيدها برقم :   255203  قيدت فى  01-01-1989 برقم ايداع   160 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2023  12:00:00ص

379 - انور قديس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   255203  قيدت فى  14-05-1989 برقم ايداع   

6155 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2024  12:00:00ص

380 - شركه مينا ترادكس ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   273003  قيدت فى  1992-07-21 

برقم ايداع   9195 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2027  

12:00:00ص

381 - المهندسان المعماريان اشرف المنسى وحسن عبده   شركة سبق قيدها برقم :   305869  قيدت فى  

18-01-2015 برقم ايداع   732 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2025  12:00:00ص

382 - المهندسان المعماريان اشرف المنسي وحسن عبده   شركة سبق قيدها برقم :   305869  قيدت فى  

02-07-1997 برقم ايداع   13208 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/07/2027  12:00:00ص

383 - وحيد محمود عبدالحميد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   306024  قيدت فى  12-07-1997 برقم 

ايداع   13628 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

384 - اشرف محي الدين ابو زيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   307290  قيدت فى  1997-09-01 

برقم ايداع   17096 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2027  

12:00:00ص

385 - احمد حشمت وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   329229  قيدت فى  29-03-2009 برقم ايداع   

5348 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2024  12:00:00ص
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386 - علء ابراهيم ابراهيم الفقي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   347958  قيدت فى  2002-08-13 

برقم ايداع   14021 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

387 - عادل محمود و شريكه عماد محمود   شركة سبق قيدها برقم :   348598  قيدت فى  2002-09-14 

برقم ايداع   15982 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  

12:00:00ص

388 - عبد اللطيف عبد الهادي و شركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   354823  قيدت فى  2003-08-09 

برقم ايداع   13355 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2023  

12:00:00ص

389 - شركه احمد عبد الشافي غيث وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   365504  قيدت فى  2005-01-17 

برقم ايداع   1190 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2025  

12:00:00ص

390 - شركة احمد عبد الشافى غيث   شركة سبق قيدها برقم :   365504  قيدت فى  10-05-2005 برقم 

ايداع   8737 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2025  

12:00:00ص

391 - شركة القدس جروب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   365504  

قيدت فى  10-05-2005 برقم ايداع   8737 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/05/2025  12:00:00ص

392 - احمد محمود عثمان علي وشركاه لتجاره النظارات   شركة سبق قيدها برقم :   371427  قيدت فى  

14-09-2005 برقم ايداع   17922 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2025  12:00:00ص

393 - ال عويضه للتوريدات العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   377650  قيدت فى  05-07-2006 برقم 

ايداع   10365 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2026  

12:00:00ص

394 - السيد عثمان السيد ومصطفى فتحى مصطفى شركاء   شركة سبق قيدها برقم :   384540  قيدت فى  

07-05-2007 برقم ايداع   7303 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

395 - طارق عبد المحسن عبد الرحيم حلوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   394781  قيدت فى  

20-02-2012 برقم ايداع   2756 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

396 - احمد كمال الدين مصطفى خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395374  قيدت فى  

15-05-2012 برقم ايداع   7335 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

397 - وائل حسين ابراهيم عبد الغفار وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   395697  قيدت فى  

09-07-2012 برقم ايداع   9811 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

398 - هانى فتحى عبد الجليل ورضا طه احمد   شركة سبق قيدها برقم :   395964  قيدت فى  

04-09-2012 برقم ايداع   11711 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

399 - حسن صالح سليمان غنيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   396015  قيدت فى  2012-09-13 

برقم ايداع   12152 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص

400 - التجارى الدولى للسمسره فى الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   434773  قيدت فى  

29-06-2010 برقم ايداع   1411328 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2025  12:00:00ص
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401 - شركة سيناء للمنجنيز - شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية   شركة سبق قيدها برقم :   

95721  قيدت فى  17-09-1957 برقم ايداع   3522 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/09/2027  12:00:00ص

402 - شركة النصر لصناعة المطروقات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   133417  قيدت فى  

07-08-1967 برقم ايداع   2018 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/08/2027  12:00:00ص

403 - كامل فتحى جلل , رضا فتحى جلل وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   150322  قيدت فى  

20-03-1972 برقم ايداع   2412 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/03/2027  12:00:00ص

404 - شركه المجوعه الهندسيه للمقاولت والتجاره ايجيكت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   216884  

قيدت فى  16-02-1982 برقم ايداع   3173 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/02/2027  12:00:00ص

405 - وليد حميده محمد خطاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   272293  قيدت فى  23-05-1992 برقم 

ايداع   6942 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

406 - جورج هنري جبرا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   277845  قيدت فى  10-07-1993 برقم ايداع   

8691 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2023  12:00:00ص

407 - هاني فوزي و شريكه الندي لداره المطاعم والتوريدات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   334863  

قيدت فى  21-10-2000 برقم ايداع   19165 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/10/2025  12:00:00ص

408 - المجموعه العربية   شركة سبق قيدها برقم :   365047  قيدت فى  13-04-2005 برقم ايداع   7152 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2025  12:00:00ص

409 - عمرو محمد فتحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   365047  قيدت فى  13-04-2005 برقم ايداع   

7152 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2025  12:00:00ص

410 - طلعت نظير مسعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   365047  قيدت فى  03-01-2017 برقم ايداع   

1931667 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2027  12:00:00

ص

411 - طلعت نظير مسعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   365047  قيدت فى  30-12-2014 برقم ايداع   

1948526 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2024  12:00:00

ص

412 - وليد سعد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   379971  قيدت فى  30-07-2006 برقم ايداع   

16296 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2026  12:00:00ص

413 - محمد حسنى السيد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395613  قيدت فى  24-06-2012 برقم 

ايداع   9134 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص

414 - عمرو اشرف مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   397063  قيدت فى  20-03-2013 برقم 

ايداع   3665 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2023  

12:00:00ص

415 - شركه كريم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   416530  قيدت فى  17-09-2017 برقم ايداع   

18322 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  12:00:00ص

416 - شركة دار مصر للطباعة ومكتبة مصر) اسامه سعيد جودة السحار وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   

106724  قيدت فى  30-04-1961 برقم ايداع   5568 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/04/2026  12:00:00ص

417 - سعيد جوده السحار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106724  قيدت فى  30-04-1961 برقم ايداع   

5569 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2026  12:00:00ص
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418 - مكتبة مصر   شركة سبق قيدها برقم :   106724  قيدت فى  30-04-1961 برقم ايداع   5569 وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2026  12:00:00ص

419 - حسن عفيفى محمد وشريكه }هندسة الفرامل {   شركة سبق قيدها برقم :   140620  قيدت فى  

18-01-1970 برقم ايداع   977 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2025  12:00:00ص

420 - يوسف لطفي جندي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   140620  قيدت فى  18-01-1970 برقم ايداع   

978 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2025  12:00:00ص

421 - يوسف لطفي جندي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   140620  قيدت فى  18-01-1970 برقم ايداع   

979 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2025  12:00:00ص

422 - شركه المستوردون العرب هشام اسعد عبدالمجيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   249332  قيدت فى  

05-10-2015 برقم ايداع   13264 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2025  12:00:00ص

423 - اسحق برنس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   268660  قيدت فى  10-09-1991 برقم ايداع   

12105 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2026  12:00:00ص

424 - محمد علي ممدوح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   305952  قيدت فى  08-07-1997 برقم ايداع   

13445 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

425 - تى بل سى لتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   329523  قيدت فى  06-01-2013 برقم 

ايداع   179 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2023  12:00:00

ص

426 - خالد وشريكه للتصالت   شركة سبق قيدها برقم :   329523  قيدت فى  06-01-2013 برقم ايداع   

179 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2023  12:00:00ص

427 - علء هادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   343978  قيدت فى  29-01-2002 برقم ايداع   

1760 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

428 - امانى حافظ احمد مشالى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   348285  قيدت فى  27-08-2002 برقم 

ايداع   14938 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

429 - شركه عشرى التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   348603  قيدت فى  14-09-2002 برقم ايداع   

1600 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

430 - سيد محمد عبد السميع وشريكه عاطف محمد عبد السميع   شركة سبق قيدها برقم :   349932  قيدت فى  

17-11-2002 برقم ايداع   20083 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/11/2022  12:00:00ص

431 - الفردوس للستصلح الراضي فايز امين ابو زيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   368184  قيدت 

فى  15-05-2005 برقم ايداع   8983 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2025  12:00:00ص

432 - شركة لوتس القابضة للستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   385282  

قيدت فى  26-08-2007 برقم ايداع   13800 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/08/2027  12:00:00ص

433 - محمد عبد الرشيد حسين عبدالرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   392076  قيدت فى  

09-01-2011 برقم ايداع   412 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2026  12:00:00ص

434 - ماجده ابراهيم عبد الملك ابراهيم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   399131  قيدت فى  

11-06-2014 برقم ايداع   7345 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2024  12:00:00ص
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435 - محمد الحسينى عبدالغفار سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415734  قيدت فى  2017-07-30 

برقم ايداع   14102 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

436 - المساهمه المصريه للمقاولت ) العبد (   شركة سبق قيدها برقم :   77685  قيدت فى  2008-11-26 

برقم ايداع   1858304 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2023  

12:00:00ص

437 - سمير حنا اسحاق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   267972  قيدت فى  29-07-1991 برقم ايداع   

9550 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2026  12:00:00ص

438 - حنان طيفور سيد عبداللطيف وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   268812  قيدت فى  

22-09-1991 برقم ايداع   12635 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/09/2026  12:00:00ص

439 - شركه مجمع الستشاريين ش 0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   273273  قيدت فى  1992-08-12 

برقم ايداع   10085 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص

440 - شركه الحجاز للصناعات الخشبيه )الحجاز ستايل ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   275761  قيدت 

فى  22-04-1993 برقم ايداع   5283 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2023  12:00:00ص

441 - عمر علي ابراهيم علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   276018  قيدت فى  11-02-1993 برقم 

ايداع   2114 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2023  

12:00:00ص

442 - صلح عبد العزيز ومصطفى حامد وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   284660  قيدت فى  

15-09-1994 برقم ايداع   13192 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2024  12:00:00ص

443 - ياسين حسن احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   289226  قيدت فى  04-02-1997 برقم ايداع   

2299 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2027  12:00:00ص

444 - مجوهرات ياسين عليش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   289226  قيدت فى  28-05-1995 برقم 

ايداع   7544 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2025  

12:00:00ص

445 - مجوهرات ياسين عليش   شركة سبق قيدها برقم :   289226  قيدت فى  20-09-2005 برقم ايداع   

18384 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2025  12:00:00ص

446 - شركه العطار   شركة سبق قيدها برقم :   292099  قيدت فى  29-10-1995 برقم ايداع   16171 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2025  12:00:00ص

447 - امنيه محمد الحسينى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   338793  قيدت فى  16-05-2001 برقم 

ايداع   7843 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2026  

12:00:00ص

448 - اشرف عواد يوسف و محمد على ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   371759  قيدت فى  

26-09-2005 برقم ايداع   18810 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2025  12:00:00ص

449 - ماجد فتحى احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   383093  قيدت فى  12-12-2006 برقم ايداع   

26418 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2026  12:00:00ص

450 - صبرة دردير هريدى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   384654  قيدت فى  22-05-2007 برقم 

ايداع   8327 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

451 - احمد العطار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   385343  قيدت فى  17-03-2013 برقم ايداع   

3422 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2023  12:00:00ص
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452 - احمد العطار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385343  قيدت فى  05-09-2007 برقم ايداع   

14285 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

453 - محمد كمال محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   389796  قيدت فى  01-03-2010 برقم 

ايداع   3257 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2025  

12:00:00ص

454 - خالد ناصف ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395196  قيدت فى  19-04-2012 برقم 

ايداع   6123 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

455 - عمرو سيد فرماوى حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395523  قيدت فى  07-06-2012 برقم 

ايداع   8508 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

456 - محمد عبد ا مري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   410104  قيدت فى  28-09-2016 برقم ايداع   

18820 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2026  12:00:00ص

457 - احمد امين محمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415598  قيدت فى  2017-07-20 

برقم ايداع   13568 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  

12:00:00ص

458 - البنك الهلي المصري ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  10-06-2002 برقم ايداع   

9854 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  12:00:00ص

459 - شركه ايلي ويوسف نصري   شركة سبق قيدها برقم :   114298  قيدت فى  22-02-1992 برقم ايداع   

2917 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

460 - اندريه بوهجليان وسليم الشرفا   شركة سبق قيدها برقم :   167305  قيدت فى  17-11-1974 برقم 

ايداع   13152 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  

12:00:00ص

461 - شركه الوان مصر egypt color   شركة سبق قيدها برقم :   261444  قيدت فى  1990-03-11 

برقم ايداع   3544 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2025  

12:00:00ص

462 - شركه خيره والمصرى للتجاره والستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   302507  قيدت فى  

02-03-1997 برقم ايداع   3831 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

463 - جابر المير عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   305809  قيدت فى  03-07-1997 برقم ايداع   

13061 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

464 - شركه كلرورلد عاطف اسكندر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   321186  قيدت فى  

16-03-1999 برقم ايداع   4662 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2024  12:00:00ص

465 - محمود حسن وعبير جمال لسبك المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   326700  قيدت فى  

23-10-1999 برقم ايداع   19679 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2024  12:00:00ص

466 - لوكس ابراهيم قزمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   335542  قيدت فى  21-11-2000 برقم 

ايداع   20946 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2025  

12:00:00ص

467 - شركه كيفوريك للمجوهرات  الركيفورك ساكايان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346524  قيدت 

فى  09-08-2002 برقم ايداع   9737 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2027  12:00:00ص

468 - خالد حسن عيسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   366822  قيدت فى  16-03-2005 برقم ايداع   

5051 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2025  12:00:00ص
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469 - ابراهيم احمد رفاعي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   377532  قيدت فى  18-05-2006 برقم 

ايداع   10102 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2026  

12:00:00ص

470 - ايمن فريد سعيد حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   380548  قيدت فى  18-02-2009 برقم 

ايداع   1616887 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2024  

12:00:00ص

471 - محمد صلح مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   394956  قيدت فى  15-03-2012 برقم 

ايداع   4262 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  

12:00:00ص

472 - بيتر نبيل راشد عطا ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   408151  قيدت فى  01-06-2016 برقم 

ايداع   10959 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  

12:00:00ص

473 - مقهى المظ   شركة سبق قيدها برقم :   413863  قيدت فى  09-04-2017 برقم ايداع   7048 وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00ص

474 - هاقانا جيو حازم عبد الحى قنصوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   413863  قيدت فى  

09-04-2017 برقم ايداع   7048 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2027  12:00:00ص

475 - احمد ضيف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   416590  قيدت فى  19-09-2017 برقم ايداع   

18567 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

476 - عبدالمنعم يوسف يوسف الطوخي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   213859  قيدت فى  

04-10-1981 برقم ايداع   18764 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2026  12:00:00ص

477 - محمد محمد رجب وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   219595  قيدت فى  28-06-1982 برقم ايداع   

10883 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

478 - شركه ابراهيم محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   220376  قيدت فى  1982-08-21 

برقم ايداع   13060 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  

12:00:00ص

479 - جلوبال كابيتال لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   305684  قيدت فى  1997-06-29 

برقم ايداع   12727 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2027  

12:00:00ص

480 - اشرف ذكى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   319395  قيدت فى  26-12-1998 برقم ايداع   

23869 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2023  12:00:00ص

481 - اكرم فتحي علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348013  قيدت فى  17-08-2002 برقم ايداع   

14198 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

482 - ممدوح علي احمد جمعه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   369280  قيدت فى  22-06-2005 برقم 

ايداع   12076 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2025  

12:00:00ص

483 - محمود صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   383715  قيدت فى  16-01-2007 برقم ايداع   

654 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00ص

484 - ندى يسرى سيد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   385015  قيدت فى  09-07-2007 برقم ايداع   

11278 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

485 - علء متولى ابراهيم امبابى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   388642  قيدت فى  2009-06-02 

برقم ايداع   9286 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2024  

12:00:00ص
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486 - علء متولى ابراهيم امبابى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   388642  قيدت فى  2012-09-26 

برقم ايداع   12883 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  

12:00:00ص

487 - احمد محمد يسر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   391699  قيدت فى  05-12-2010 برقم ايداع   

18198 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2025  12:00:00ص

488 - احمد عادل احمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   395031  قيدت فى  27-03-2012 برقم ايداع   

4893 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

489 - شريف جمال حبيب جاد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396054  قيدت فى  2012-09-18 

برقم ايداع   12454 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  

12:00:00ص

490 - شركه ماركيرل البيطريه ايمن صبحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396125  قيدت فى  

30-09-2012 برقم ايداع   13018 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/09/2027  12:00:00ص

491 - ايهاب عزت عبد الهادى ومحمد عزت عبد الهادى   شركة سبق قيدها برقم :   400500  قيدت فى  

17-12-2014 برقم ايداع   15742 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2024  12:00:00ص

492 - شركه شادى عاطف حسنى وشمس احمد حسين   شركة سبق قيدها برقم :   413796  قيدت فى  

03-04-2017 برقم ايداع   6727 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

493 - فوزى رزق محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415217  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   

11878 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص
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