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قيود أفراد

1 - صيدليه عبدل ماهر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6887 ورقم قيد 

89790    محل رئيسى  عن  صيدليه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 15 الشطر الثالث عشر بلوك 87 زهراء 

المعادي - محل رقم 3

2 - ايمان حسن على جلل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6898 ورقم 

قيد 89792    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة مصر القديمة- عقار رقم 8/ شارع الدكتور مصطفى 

حسنين - المنيل - / -محل

3 - محمد حسام الدين فهيم علي العشماوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 6931 ورقم قيد 89793    محل رئيسى  عن تجاره العشاب الطبيه, بجهة محافظة القاهرة 3 ب الحجاز

4 - محمود جمال سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6932 ورقم 

قيد 89795    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة 18 أ احمد عصمت

5 - شريف حامد عبده اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6936 

ورقم قيد 89796    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 14 الشطر العاشر

6 - تامر مصطفي عبد المقصود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6938 ورقم قيد 89797    محل رئيسى  عن تجاره الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 11656 جبل طره 

- شق الثعبان - قسم طره

7 - نيفين مجدي محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6944 

ورقم قيد 89798    محل رئيسى  عن مركز تدريب كورسات لغات )فيما عدا المن والحراسه والنترنت ( بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه )بموجب موافقه امنيه رقم 253 لسنه 2021 (, بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 

1 الدور الرضي مرتفع عقار رقم 4 أ شارع تنفيذ الحكام

8 - نور الدين خضر محمد احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6996 ورقم قيد 89802    محل رئيسى  عن مكتبه )دون الحبار والطباعه والتصوير ودون الكتب الدينيه (, 

بجهة محافظة القاهرة 6349 شارع الجامعه الحديثه - الحي الخامس - المقطم - محل

9 - اسراء عماد حمدي متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7011 

ورقم قيد 89803    محل رئيسى  عن جيم رياضي )دون النترنت (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 شارع 

السبكي ميدان الذهبي  برج تحتمس طابق الميزانين - محل رقم 2

10 - على رضا محمد احمد البيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7055 ورقم قيد 89805    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر دون اجراء العمليات الجراحية, بجهة محافظة القاهرة 

مصر الجديدة- 36 ش الدليفراند بجوار مسجد الثوره - الدور الرابع - /

11 - محمد حاتم بدير بندارى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7059 

ورقم قيد 89806    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت, بجهة محافظة القاهرة 3شارع الشيخ حسونه

12 - تامر اسماعيل ابرااهيم سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7060 

ورقم قيد 89807    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الدويه البيطريه وااللقاحات البيطريه والمستلزمات البيطريه 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة 78 الجامعة الحديثة
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13 - هاله سيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7068 ورقم 

قيد 89808    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 عقار رقم 86 تقسيم الصلح 

الزراعى

14 - على خليل على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7075 ورقم 

قيد 89809    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة الخليفة - // ق 6172 شارع  كليه الصيدله 

الهضبه الوسطى المقطم - // - /

15 - نانسى حلمى احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7077 

ورقم قيد 89810    محل رئيسى  عن توريدات عامه واداره مشروعات )فيما عدا توريد اجهوة الكمبيوتر 

ومستلزماته والدعاية والعلن(, بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - / ش9 ق6 ب6 حى الواحه الحى العاشر - / 

/ -

16 - محمد سيد عيد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7078 

ورقم قيد 89811    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )دون توريد اجهزة الكمبيوتر والحبار والمستلزمات 

والدعاية والعلن(, بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - / 9 شارع معاذ بن جبل من الزهور الهجانه - / - /

17 - محمد مصطفى عبداللطيف مرسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7079 ورقم قيد 89812    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته والحبار والدعاية والعلن(, بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - / شقه 21 بالدور الثانى عماره 

2210 زهراء مدينه نصر - / - /

18 - ريمون فايز عزمى عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7080 ورقم قيد 89813    محل رئيسى  عن توريدات كهربائية )فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته(, 

بجهة محافظة القاهرة مصر الجديدة -/ محل رقم 18 من البرج رقم 30/28 ش المام على - / - /

19 - عمر ناصر محمد صابر بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7082 ورقم قيد 89814    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد مستلزمات فندقية ومنزلية ) دون توريد 

العمالة ودون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الحبار والطباعة ومواد الدعاية والعلن ودون النترنت (, بجهة 

محافظة القاهرة مصر القديمة - عقار رقم 15 ش احمد عمارة الفسطاط القديمة - قسم مصر  القديمة - -- شقة

20 - محمود مصطفى محمود دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7084 ورقم قيد 89815    محل رئيسى  عن لحام واصلح كاوتش, بجهة محافظة القاهرة البساتين - / 3ش 

306 صقر قريش - / - /

21 - عمرو سعد سليم محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7088 ورقم قيد 89817    محل رئيسى  عن اعمال الفنون التشكيلية وبيع منتجات )تصميم وتشكيل المعادن 

الذهب والفضة بأدوات بسيطة(, بجهة محافظة القاهرة المعادى - - 89ب مصر حلوان الزراعى - -- -

22 - يوسف احمد سعيد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7089 ورقم قيد 89818    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامة وخدمات نقل )دون توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزمات الطباعه والدعاية والعلن وبشرط الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى دون جنوب سيناء وشمال وحى الجناين(, بجهة محافظة القاهرة المطرية - 18 كمال بدر من شارع السلم 

/ - / -

23 - ايمن سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7106 ورقم 

قيد 89819    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة المعادى - 19 233دجلة المعادى - الرضى - 1

Page 3 of 91 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

24 - عبدالنبى عبدالعاطى الضوى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7107 ورقم قيد 89820    محل رئيسى  عن مكتبه تصوير مستندات ) فيما عدا اصدار الضصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة( )موافقة امنية برقم 584 لسنة 

2022(, بجهة محافظة القاهرة الخليفه - / ب150 عمارات النصر الجديده عماره 3 المقطم - / -/

25 - اسلم ايمن محمد احمد عقرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7109 ورقم قيد 89821    محل رئيسى  عن بلى استيشن وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( )موافقة امنية برقم 571 لسنة 2021(, بجهة محافظة القاهرة البساتين - / 

شارع 300 البساتين - / -/

26 - جورجينا جاليرى georgina gallery تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 7110 ورقم قيد 89822    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جملة وتجزئة ) استوكات - باله ( فيما عدا 

الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع سكة الوايلى

27 - عمر حسين عثمان احمد خيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7140 ورقم قيد 89823    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية 

والعلن ومواد الطباعة والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 109 غرفة داخل شقة 2 عمارة 109 امتداد رمسيس

28 - ابراهيم محمد ابراهيم شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7156 

ورقم قيد 89824    رئيسى آخر  عن خدمات جمركيه دون التخليص الجمركى وتجاره وتوزيع مستلزمات طبيه 

دون الدويه, بجهة محافظة القاهرة عقار 2008 المجاوره الثانيه المعراج الدور الول شقه )11( - قسم البساتين- 

القاهره

29 - رمضان على عبد الحكم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7162 ورقم قيد 89826    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 17 ابراهيم باهر زغلول 

المنيل

30 - افيلين رمسيس جندى توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7184 

ورقم قيد 89827    محل رئيسى  عن توريدات عمومية واجهزة طبية ) فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته والدعاية والعلن والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 22 أ عبد العزيز سلوم

31 - مصطفى حمدان محمد حمدان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7185 

ورقم قيد 89828    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبيلت, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع قصر فهمى

32 - رجب عكاشة السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7186 

ورقم قيد 89829    محل رئيسى  عن تجارة باب وشباك, بجهة محافظة القاهرة 99 ش كريم جوهر الهضبة 

الوسطى قسم المقطم

33 - عمر ادهم ابراهيم حسين سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7187 ورقم قيد 89830    محل رئيسى  عن محل كشرى, بجهة محافظة القاهرة 24 ش عبد الرحمن نصر

34 - رومانى موسى عدلى رشدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7192 

ورقم قيد 89831    محل رئيسى  عن ورشة عفشة سيارات وميكانيكا, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 32 

شارع محمد عباس من شارع العشرين محل رقم 1

35 - ريمون عادل فوزى متى تاجر فرد  رأس ماله 6,400.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7195 

ورقم قيد 89832    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائية ) فيما عدا الحاسب اللى ومستلزماته (, بجهة 

محافظة القاهرة 41 أ شارع بباوى برسوم
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36 - احمد خلف عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7196 

ورقم قيد 89833    محل رئيسى  عن محل عصائر, بجهة محافظة القاهرة 19 اسكان شباب المهندسين امتداد 

مكرم عبيد

37 - بيتر مجدى فايز عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7199 ورقم 

قيد 89834    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع عيد ابو معتق عرب الجسر عين شمس

38 - رمضان عبده السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7200 

ورقم قيد 89835    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة ش عبد الحميد مكى من شارع جمال حدائق 

المعادى محل

39 - رانيا محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7201 

ورقم قيد 89836    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة بالعقار رقم 26 شارع ناصر عوض صلح مكتب

40 - محمود بدر محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7225 

ورقم قيد 89839    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد 

الدعايه والعلن والعماله وعدا توريد الحبار ومواد الطباعه (, بجهة محافظة القاهرة 1 عطفه الصعايده بدرب 

البندق

41 - هاله سيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7233 ورقم 

قيد 89840    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 86 تقسيم الصلح 

الزراعى

42 - مصطفى خليل ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7237 

ورقم قيد 89841    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه الخاصه بالمعادن والجهزه الخرى كاميرات 

المراقبه - بوابات الدخول اللكترونيه - انذارات الحريق ) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات السلكيه واللسلكيه 

ودون النترنت ودون الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 4 ش 151 المعادى -

43 - عبد الوهاب ربيع عبد الوهاب عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 7253 ورقم قيد 89843    محل رئيسى  عن توريدات وتجارة اعلف ) فيما عدا توريد اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع امين القاضى من ترعة الجبل

44 - امل عادل فاروق فوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7276 ورقم 

قيد 89845    محل رئيسى  عن المقاولت والتوريدات الكهربائية, بجهة محافظة القاهرة 32ش احمد الزمر ق23 

ب21 م 10

45 - باسم للبقالة تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7285 ورقم قيد 

89846    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 126 مدخل 2 المحمودية المقطم محل

46 - ماجد بهنان شحاته صليب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7290 

ورقم قيد 89847    محل رئيسى  عن ورشه ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة 

القاهرة 12 ش عبد الرحمن عليش

47 - سونه محمد السعيد فايد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7305 ورقم 

قيد 89848    محل رئيسى  عن صيانة واصلح المركبات, بجهة محافظة القاهرة 115 ش جسر السويس

48 - محمد ياسر حسن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7306 ورقم قيد 89849    محل رئيسى  عن مكتبة ) دون تصوير المستندات والحبار ودون الكتب الدينية (, 

بجهة محافظة القاهرة عمارة 2 بلوك 10 شارع 9 ص حى الواحه الحى العاشر محل
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49 - رفيق هلل خير كراس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7307 

ورقم قيد 89850    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة القاهرة 181 ش بورسعيد

50 - كريم محمد طه احمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7308 ورقم قيد 89851    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا 

توريد مواد الدعاية والعلن والعمالة وعدا توريد مستلزمات الطباعة والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 26ن شقة 

42 الفسطاط الجديدة

51 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7321 

ورقم قيد 89855    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 47 كليوباترا الدور الرضى 109

52 - مصطفى الدردير محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7331 ورقم قيد 89856    محل رئيسى  عن بيع وتجهيز منتجات اللبان, بجهة محافظة القاهرة ق33 ش الشطر 

السادس زهراء المعادى

53 - عصام مصطفى بدوى عيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7335 

ورقم قيد 89857    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 68 مساكن شيراتون 

السكندرية المقطم

54 - جمال تهامى حسن المقدم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7336 

ورقم قيد 89858    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وتوريد مواد 

الدعاية والعلن والعمالة وعدا الحبار والطباعة (, بجهة محافظة القاهرة 4 ح اسماعيل راشد

55 - مصوغات ومجوهرات جورج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7342 ورقم قيد 89859    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ومجوهرات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 ش 

محمد الدرديرى من ش فايده كامل محل

56 - حسن حمدى خلف معتوق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7343 

ورقم قيد 89860    محل رئيسى  عن بيع خردوات ولوازم تدخين, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 44ب ش 

طلعت حرب بمدخل الممر محل رقم 1

57 - عمر طارق راشد شفيق تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7344 ورقم 

قيد 89861    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات اثاث, بجهة محافظة القاهرة 78 عباد الرحمن 1 قسم المقطم

58 - مينا يوسف قسطنطين جرجس تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7351 ورقم قيد 89862    محل رئيسى  عن التوكيلت التجارية وادارة المحلت والمطاعم والتوريدات العمومية 

) ماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والحبار والدعاية والعلن (, بجهة محافظة 

القاهرة مكتب k 0 5 بالوحدة رقم 201 بالطابق الثانى العقار 38 حى الملتقى العربى شيراتون المطار

59 - حسين حسن محمد عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7358 ورقم قيد 89863    محل رئيسى  عن مقاولت انشاء وهدم واصلح واساسات, بجهة محافظة القاهرة 20 

ش اسكندرية من ش ابوبك

60 - سارة احمد السيد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7359 

ورقم قيد 89864    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 16ش محمد شعبان من ش المطراوى

61 - وليد محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7360 

ورقم قيد 89865    محل رئيسى  عن توريد اثاث, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 7 شارع محمد 

الكاشف
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62 - صيدلية دكتور احمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7361 

ورقم قيد 89866    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 14 شارع 162ب

63 - محمد سليمان محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7362 

ورقم قيد 89867    محل رئيسى  عن توريد وتركيب رخام, بجهة محافظة القاهرة 10 ش الوتوستراد 

الربعينات

64 - مصطفى عبده شحاته نصر تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7363 

ورقم قيد 89868    محل رئيسى  عن اعمال ديكور الموبيليا, بجهة محافظة القاهرة 1 ابو سمرة الجديد من حسن 

التهامى

65 - سعد احمد سعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7364 ورقم 

قيد 89869    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) دون الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية 

والعلن والحبار ومواد الطباعة (, بجهة محافظة القاهرة 2 محمد سليمان سعد

66 - مصطفى محمد سامى عطية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7365 ورقم قيد 89870    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) دون الكمبيوتر ومستلزماته 

والدعاية والعلن والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 380 برج الجوهرة أ دور 37

67 - تامر فتحى كامل درديرى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7368 

ورقم قيد 89871    محل رئيسى  عن تنفيذ اعمال التشطيبات والديكورات والترميمات البسيطه للشقق السكنيه, 

بجهة محافظة القاهرة 90 ش الطيران

68 - محمد عبد اللطيف محمد الشحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7373 ورقم قيد 89872    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 11ش يوسف الجندى باب 

اللوق المبنى اليونانى التحرير الدور الرضى وحدة رقم 004

69 - محمود محمد جمال محمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7374 ورقم قيد 89873    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 16 

شارع المهندس رضا ارض الجمعية حدائق المعادى محل

70 - خالد مجدى السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7375 ورقم 

قيد 89874    محل رئيسى  عن صيانة كمبيوتر ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول عل التراخيص اللزمة 

( موافقة امنية رقم 85 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 5 ش السلم من ش السكة الحديد م ناصر محل

71 - محمد جمال عبد الحليم شرف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7384 ورقم قيد 89878    محل رئيسى  عن مطبعة سلك سكرين ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موفقة امنية رقم 135 

لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 26 ش درب التراك خلف جامع الزهر الدور الرضى محل

72 - ياسر القطب ابراهيم عيد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7405 ورقم قيد 89881    محل رئيسى  عن نقل ورحلت داخلية ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القاهرة 4شارع 151 وحدة ادارية الدور 12

73 - مصطفى رجب مخيمر خلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7415 ورقم قيد 89883    محل رئيسى  عن تجارة خردة وتوريدات عمومية )دون اجهزة الكمبيوتر ماعدا 

اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته والحبار والدعاية والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 3ش المحجر من ش الخزان 

منشأة ناصر محل 1 بالرضى
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74 - طارق محمد توفيق القاضى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7416 

ورقم قيد 89884    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالدور الرضى 

بالعماره 4 بلوك 5 رابعه العدويه والمعطى لها تنظيم 27 ش الطيران

75 - شريف محمد جمال امام محمود زايد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 7420 ورقم قيد 89885    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش 

القبه الفداويه - العباسيه

76 - سعيد رمضان عيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7423 

ورقم قيد 89886    محل رئيسى  عن سماسره عقارات, بجهة محافظة القاهرة 12 ميدان ابن سندر الدور الثانى

77 - اسلم صابر عبد التواب قرنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7424 ورقم قيد 89887    محل رئيسى  عن تجارة طيور, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع الفيوم

78 - على السيد على مهران تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7445 ورقم 

قيد 89888    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة القاهرة 46 شارع سوزان مبارك مساكن السعودية

79 - مصطفى محمد احمد محمد الحشاش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7454 ورقم قيد 89890    محل رئيسى  عن معرض بيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة قطعة 9010 شارع 9 

امام اولد رجب المقطم

80 - محمد خليفة احمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7497 

ورقم قيد 89892    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القاهرة 6شارع صادق عليش

81 - سامح جمال وليم عزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7509 ورقم 

قيد 89894    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة القاهرة 7سابقا و11 حاليا شارع عبدا ابو يوسف 

ارض الشركة

82 - احمد عبد الحميد حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7510 

ورقم قيد 89895    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 18 ش سوق التوفيقية 

محلين 58/57

83 - مصطفى حسين ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7511 ورقم قيد 89896    محل رئيسى  عن جزارة وطيور, بجهة محافظة القاهرة 30 عمارات الشراره حسن 

مأمون وحده 2

84 - منار كمال ابراهيم متولى الصفتى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7512 ورقم قيد 89897    محل رئيسى  عن مركز لغات وكمبيوتر ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت والمن والحراسة وتوريد العمالة بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

( موافقة امنية رقم 114 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 45 تقسيم الرقابة الدارية

85 - محمد عبد السلم زكريا زين العابدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 7519 ورقم قيد 89899    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات ) فيما عدا توريد الحاسب اللى 

ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعاية والعلن والعمالة والحبار والطباعة (, بجهة محافظة القاهرة 32 شارع 

حسنين عبد القادر المنطقة 6 شقة دور اول
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86 - محمد سيف الدين ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7522 ورقم قيد 89900    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد الحاسب اللى 

ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعاية والعلن والعمالة والحبار والطباعة (, بجهة محافظة القاهرة 12ش 151 

الدور ال12 وحدة رقم 1

87 - ايمن احمد شعبان رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7523 

ورقم قيد 89901    محل رئيسى  عن بيع الملبوسات والحذية والصناف الجلدية بالتجزئة فى المتاجر 

المتخصصة ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة 33 ش قصر النيل

88 - سيد عبدالله عوض احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7552 

ورقم قيد 89904    محل رئيسى  عن توريد الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18 ش محمد 

امين الكتاتنى التونسى شقة

89 - محمد احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7567 

ورقم قيد 89907    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة محل 7 سوق 134ش ابراهيم 

نوار

90 - محمد عاطف خضر عبد المالك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7603 ورقم قيد 89909    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الحاسب اللى 

ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله والطباعه والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 48 ش 

السيوطى عزبه خير ا

91 - جمال عبد المنعم يوسف عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7610 ورقم قيد 89910    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريدات مستلزمات المعمار والنشاءات )دون 

توريد العمالة ودون الكمبيوتر ومستلزماته والحبار والطباعة وماكينات التصوير ودون النترنت(, بجهة محافظة 

القاهرة 3582-الحى الثانى الهضبه الوسطى المقطم - -- -

92 - اكرم محمد الشهير بكمال ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7614 ورقم قيد 89911    محل رئيسى  عن بيع وتجاره المستلزمات الطبيه والستيراد والتصدير ) فيما 

عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 (, بجهة محافظة القاهرة 92 ش القصر العينى

93 - احمد محمد محمد زياده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7615 ورقم 

قيد 89912    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون توريد العماله ودون الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

الحبار والطباعه ودون مواد الدعايه والعلن ودون النترنت (, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار 5 ش سيد عبد 

الرازق متفرع من ش الفيوم الملءه الرضى

94 - محمد عبد السلم زكريا زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7617 ورقم قيد 89913    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات ) فيما عدا توريد الحاسب اللى 

ومستلزماته معدا توريد مواد الطباعه والعلن والعماله والحبار والطباعه (, بجهة محافظة القاهرة 32 ش 

حسنين عبد القادر المنطقه 6 شقه بالدور الول

95 - محمد عاطف خضر عبد المالك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7624 ورقم قيد 89914    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الحاسب اللى 

ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه والعلن والعماله والطباعه والحبار (, بجهة محافظة القاهرة 48 على 

السيوطى عزبه خير ا

96 - احمد هانى اسماعيل عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7631 ورقم قيد 89915    محل رئيسى  عن تجاره وتسويق المحاصيل الزراعيه والتوريدات الغذائيه, بجهة 

محافظة القاهرة 2 أ ش دكتور طه حسين الدور الول مكتب رقم 29
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97 - محمد محمد محمد السيد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7633 ورقم قيد 89916    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) فيما عدا التسويق عبر النترنت (, بجهة محافظة 

القاهرة 59 / 5 احمد عبد العظيم من النصر الرئيسى

98 - احمد محمود حمدى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7643 

ورقم قيد 89917    محل رئيسى  عن توريد ادوات مكتبية عدا توريد مواد الطباعة والكمبيوتر وتصوير 

المستندات والحبار, بجهة محافظة القاهرة عقار 2/8 ش النصر - الشطر التاسع - الدور السابع - المعادى

99 - مصطفى عدلى حسن عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7654 ورقم قيد 89918    محل رئيسى  عن تجارة الصابون والمطهرات والمنظفات, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 6 شارع البساتين العمومى محل

100 - محمد جمال معتوق عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7660 

ورقم قيد 89920    محل رئيسى  عن تجارة ورق الداشت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 ش موسى حسنين 

مكاوى محل

101 - صيدلية الدكتور / محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7662 ورقم قيد 89921    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 صقر قريش مساكن 

الضباط محل رقم 7

102 - مريومه عيد فيصل عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7731 ورقم قيد 89922    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة شارع خالد ابن الوليد

103 - طارق احمد حسن حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7737 

ورقم قيد 89923    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ق17 بلوك 34 ش عبد العزيز عيسى 

م التاسعة

104 - محمد عطا محمد غازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7741 

ورقم قيد 89924    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون توريد العمالة ودون الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

الحبار والطباعة وماكينات التصوير ودون النترنت (, بجهة محافظة القاهرة 9 الوحده من شارع عمر بن 

الخطاب العرب

105 - محمود صالح احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7767 ورقم قيد 89926    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة القاهرة 14 شارع احمد ادريس

106 - محمد ممدوح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7780 ورقم قيد 89929    محل رئيسى  عن استيراد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع 

سوق التوفيقية الدور الول بعد الرضى 6

107 - اسامه موسى تقاوى منصور تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7781 ورقم قيد 89930    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات )دون التصوير والطباعة والحبار والكمبيوتر 

ومستلزماته ودون النترنت ودون المصاحف والكتب الدينية (, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع السوق القديم 

الميرية

108 - احمد هانى اسماعيل عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7782 ورقم قيد 89931    محل رئيسى  عن تجارة وتسويق المحاصيل الزراعية والتوريدات الغذائية, بجهة 

محافظة القاهرة 2أ شارع دكتور طه حسين الزمالك الدور الول مكتب رقم 29
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109 - احمد محمد محمد زياده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7783 

ورقم قيد 89932    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون توريد العمالة ودون الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

الحبار والطباعة ومواد الدعاية والعلن ودون النترنت (, بجهة محافظة القاهرة عقار 5 ش سيد عبد الرازق 

متفرع من ش الفيوم الملءه الرضى شقه

110 - محمد توفيق عمر مناع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7784 

ورقم قيد 89933    محل رئيسى  عن توريدات خضار وفاكهة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 شارع رضا 

درويش طره الدور الثانى شقه

111 - عامر سليم حسين عوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7785 

ورقم قيد 89934    محل رئيسى  عن كى وتنظيف ملبس ) دراى كلين(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 

شارع موسى بن نصير الحى السابع محل

112 - محمود كرم خالد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7787 

ورقم قيد 89936    محل رئيسى  عن صناعة الموبيليات من الخشب, بجهة محافظة القاهرة 16 النصر مكرر من 

شارع التل دار السلم

113 - عمر مجدى محمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7788 ورقم قيد 89937    محل رئيسى  عن المقاولت العمومية والتوريدات العمومية ) دون توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته ودون الحبار والطباعة وماكينات التصوير والنترنت (, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع 

151 الدورال12 وحدة رقم 5

114 - محمد شعبان على ابراهيم الجمل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7789 ورقم قيد 89938    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة 142شارع عمر بن 

الخطاب زهراء مدينة نصر شقة 33

115 - السيد احمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7798 

ورقم قيد 89939    محل رئيسى  عن مطعم وتيك اواى ) دون سلسل الوجبات الجاهزة (, بجهة محافظة القاهرة 

1 ش ابراهيم ندا

116 - سعاد سيد مرسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7818 ورقم 

قيد 89941    محل رئيسى  عن خدمات جمع ونقل المخلفات والنظافة العامة والتوريدات ) فيما عدا توريد 

الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعاية والعلن والعمالة وعدا توريد الحبار والطباعة ( واستصلح 

الراضى الزراعية فى مواقعها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12 ش زوام مرسى خليل الميرية الدور الخامس 

شقة رقم 9

117 - نهى احمد زكى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7819 

ورقم قيد 89942    محل رئيسى  عن ايجار سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة 3ش احمد بدر من ش 

حسانين دسوقى

118 - مصطفى كمال بخيت يوسف تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7820 

ورقم قيد 89943    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع سليم الول

119 - محمد حمدى على خلف تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7821 

ورقم قيد 89944    محل رئيسى  عن بيع حديد وبويات, بجهة محافظة القاهرة 5محل 1 المحلية 2 المنطقة 2 

التجمع الثالث
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120 - كرم مصطفى عواد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7822 

ورقم قيد 89945    محل رئيسى  عن ارسال البضائع وترتيب او تنظيم عمليات النقل بالسكك الحديدية والنقل 

البرى والبحرى والجوى وتنظيم الشحنات الجماعية والفردية بما فى ذلك تسلم البضائع وتوصيلها وتجميع الشحنات 

والنشطة اللوجستية اى عمليات التخطيط و التصميم والعمليات الداعمة للنقل و التخزين والتوزيع واصدار 

مستندات الشحن وبوالص الشحن واعدادها وانشطة الوساطة فى حجز الماكن على السفن والطائرات عمليات 

مناولة البضائع فى صناديق لغرض حماية البضائع اثناء النقل والتفريغ للبضائع من الصناديق وفرزها ووزنها ل 

يشمل هذا النشاط خدمات نقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين خدمات التأمين على السيارات والتأمين البحرى 

وتأمين النقل الجوى وانشطة وكالت السفر, بجهة محافظة القاهرة 96 شارع طارق خلف من جسر السويس

121 - محمود بلل عبد الراضى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 7823 ورقم قيد 89946    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القاهرة 2 التهامى من شارع 

النجاح عزبة خيرا دار السلم

122 - دول مصطفى ابراهيم صادق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7826 ورقم قيد 89947    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة القاهرة شارع ابو المجد ابو رحاب

123 - عبد النبى على عليان سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7829 

ورقم قيد 89948    محل رئيسى  عن تجارة الخضار والفاكهة, بجهة محافظة القاهرة سوق التعاونيات شيراتون 

محل ب

124 - خديجه محمد على محمد الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7838 ورقم قيد 89949    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 76 امتداد المل

125 - الحسام لتصنيع الثاث تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7842 

ورقم قيد 89950    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 14 شارع سيد عبدا 

بالدور الرضى ورشة رقم 2

126 - محمد احمد محمد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7878 

ورقم قيد 89951    محل رئيسى  عن مركز خدمة سيارات ) صيانة واصلح سيارات ( فيما عدا السولر 

والبنزين, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 37 قطعه رقم 37 بالمنطقة الصناعية الثانية النزهة الجديدة محل رقم 7

127 - احمد عبد العزيز زغلول عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 7905 ورقم قيد 89955    محل رئيسى  عن اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة 26 محمد سويلم 

عزبة الورد

128 - هانى حمدى عبد الغنى عرابى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7949 ورقم قيد 89958    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة 443 شارع بور 

سعيد - الجمالية

129 - احمد عبد الباسط على محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7974 ورقم قيد 89964    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 23 جمال عبد الناصر
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فروع الفراد

1 - محمد السيد على سالم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   6894 ورقم قيد   89791  محل فرعى  عن 

مقاولت عامه واعمال رصف وتوريدات- دون مجالت الكمبيوتر  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان//36ش 

الكومي -السيده زينب-الدور الثاني-ملك// ناصر يوسف انور

2 - محمد السيد على سالم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   6894 ورقم قيد   89791  محل فرعى  عن 

مقاولت عامه واعمال رصف وتوريدات- دون مجالت الكمبيوتر  بجهة محافظة القليوبية 2ش محمد نصر - عزبة 

نسيم- بهتيم - ملك/ عاطف السيد على

3 - محمود هشام الدين محمد عز الدين محمد  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   7029 ورقم قيد   89804  

محل فرعى  عن جاليري ستائر .  بجهة محافظة الجيزة ش جامعة الدول العربية - المهندسين -

4 - محمود هشام الدين محمد عز الدين محمد  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   7029 ورقم قيد   89804  

محل فرعى  عن جاليري ستائر .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/1 عمارة 46 الشطر السادس عمارات 

الخليج زهراء المعادي

5 - عبدالرحيم حلمى عطاا  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7220 ورقم قيد   57306  محل فرعى  عن 

تجارة مخلفات وخرده  بجهة محافظة القاهرة 17 ش جامع عمر بن العاص محل بالدور الرضى

6 - سيد صلح السيد احمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7221 ورقم قيد   89838  محل فرعى  عن 

مطعم حواوشى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/34 ش المنيل الرئيسي

7 - سيد صلح السيد احمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7221 ورقم قيد   89838  محل فرعى  عن 

مطعم حواوشى  بجهة محافظة الجيزة رقم 146 ا شارع الملك فيصل - فيصل الرئيسى - فيصل

8 - محمد فتح ا السيد فتح ا الغنام  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   7267 ورقم قيد   72580  محل 

فرعى  عن ورشه تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة القاهرة 404 شارع 9 المقطم - قسم 

المقطم

9 - صلح يوسف محمد اسماعيل  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   7411 ورقم قيد   85310  محل فرعى  

عن بيع وتجارة نظارات طبية  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 55 بمنطقه المستثمرين الشماليه قسم اول القاهره 

الجديده

10 - احمد محمود محمد سرور  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   7387 ورقم قيد   89879  محل فرعى  

عن توريد مواد غذائية جمله و قطاعي  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/عقار 21 بلوك 86 تقسيم مدينة 

الزهراء المعادي

11 - احمد عبدالفتاح انسى عبدالفتاح  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7638 ورقم قيد   68059  محل 

فرعى  عن الستيراد والتصدير فيما عداالمجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة القاهرة اضافه 

فرع بالعنوان / 70 ش العباسية - الوايلى - القاهرة

12 - مينا عوني غبر فلتس  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   7688 ورقم قيد   89499  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع مرفق المياه الميريه - الزاويه

13 - امل عادل محمد عبدالسلم  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7755 ورقم قيد   89925  محل فرعى  

عن اصبح / تجاره وتوريدات المواد الغذائيه ومواد التعلبئه والتغليف والملبس الرياضيه وزي العماله المتخصصه ما 

عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة القاهرة 6 شارع ممتاز متفرع من السد البراني السيدة زينب - القاهرة

14 - امل عادل محمد عبدالسلم  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7755 ورقم قيد   89925  محل فرعى  

عن اصبح / تجاره وتوريدات المواد الغذائيه ومواد التعلبئه والتغليف والملبس الرياضيه وزي العماله المتخصصه ما 

عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الجيزة 2 ش زين العابدين ش الجنينه طوابق فيصل
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قيود الشركات

1 - عماد الدين احمد عبد الحافظ وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    6963 ورقم قيد  89799    مركز عام  عن تجاره اللكترونيات بما فيها الكمبيوتر ومستلزماته )فيما 

عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه )بموجب موافقه امنيه رقم 

573 لسنه 2021 (  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع البستان باب اللوق

2 - ولء خالد ابو العز وشريكتها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

6968 ورقم قيد  89800    مركز عام  عن التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت (  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 7481 

الهضبه الوسطي بشارع محمد محمود - المقطم - الدور الول - شقه رقم 1

3 - شركة مصطفى عبدالمجيد حسن وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    7086 ورقم قيد  89816    مركز عام  عن التوريدات العمومية )دون توريد العماله دون 

الكمبيوتر ومستلزماته دون مواد الطباعة والحبار والنترنت والتصوير دون مواد الدعاية والعلن(  بجهة 

محافظة القاهرة المعادى - عقار رقم 12 / 3 -الشطر السابع المعادى الجديدة - البساتين

4 - شركه البطل للتجاره شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7160 

ورقم قيد  89825    مركز عام  عن تجاره الدوات الكهربائيه  بجهة محافظة القاهرة 22 ش الجموريه

5 - مرسى كرم وشريكاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    7257 

ورقم قيد  89844    مركز عام  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية وتصدير ) فيما عدا توريد الكمبيوتر 

ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والحبار والدعاية والعلن (  بجهة محافظة القاهرة الشقة الكائنة بالعقار 28

ش مصر حلوان الزراعى

6 - ايمان عطية محمد وشريكتها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

7309 ورقم قيد  89852    مركز عام  عن مطعم تيك اواى وتجهيزات المطاعم  بجهة محافظة القاهرة محل 

تجارى 1 بالدور الرضى العقار 9088 بلوك 104 منطقة س الهضبة العليا المقطم

7 - محمد احمد السيد وشريكيه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

7310 ورقم قيد  89854    مركز عام  عن الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19 (  بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 4 شارع الهرام امام مؤسسة مصر الخير ميدان النافورة 

القطعة رقم 4 منطقة د الهضبة العليا المقطم

8 - سنيورة فانوس عبدا وشريكها شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

7376 ورقم قيد  89875    مركز عام  عن بيع وتجارة الدوات المكتبية والمدرسية  بجهة محافظة القاهرة 5 

المشير احمد اسماعيل الرضى

9 - علء مرسى عبد الجواد مرسى وشركاه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    7377 ورقم قيد  89876    مركز عام  عن فندق ومطعم وكافيه  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس 

والسادس والسطح 7 ميدان التحرير

10 - احمد صبيح وشركائه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

7378 ورقم قيد  89877    مركز عام  عن التوريدات العموميه والتسويق للنفس وللغير والشحن والنقل بجميع 

انواعه البرى والبحرى والجوى الداخلى والخارجى ) دون توريد العماله ودون الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

الحبار والطباعه والتصوير وماكينات التصوير ( وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى و) دون محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والقنطره شرق 

وحى الجناين بالسويس وبور سعيد حيث تلزم موافقه الجهات المختصه( اما التسويق ) فيكون دون التسويق 

اللكترونى دون استخدام النترنت وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه (  بجهة محافظة 

القاهرة شقه بالعقار3 ب ابراج المهندسين شياخه العيسويه

11 - نبيل عدلى محمد الخضراوى وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

برقم ايداع    7412 ورقم قيد  89882    مركز عام  عن تصليح اطارات الكاوتش  بجهة محافظة القاهرة 

محل رقم 3 بالعقار رقم 3 ش محمد حجاج
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12 - عماد اشرف كامل ابو سريع وشريكه شركة  رأس مالها 80,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    7446 ورقم قيد  89889    مركز عام  عن تجارة ادوات الرفع والخدمات البترولية ومستلزمات 

المصانع وتجارة الحديد والصلب والتوريدات العمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وعدا مواد الدعاية 

والعلن والعمالة ومواد الطباعة والحبار (  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 ابراج عثمان

13 - احمد محمد حمدى الحسينى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    7516 ورقم قيد  89898    مركز عام  عن المقاولت العمومية والتوريدات والتجارة ) فيما عدا 

توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومستلزمات الطباعة والدعاية والعلن وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 

19 ميدان السيدة زينب

14 - فريد شوقى وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    7524 

ورقم قيد  89902    مركز عام  عن القيام بأعمال ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة 

الكيلو 1.22 مخر السيول طره

15 - عادل سيد سيد عبد الغنى وشريكه شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    7551 ورقم قيد  89903    مركز عام  عن انشاء مدارس تعليميه خاصه لغات ودوليه وكذلك 

استيراد جميع الجهزه اللزمه لتحقيق غرض الشركه ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

وفيما عدا الملبس العسكريه وخدمات النترنت ( ) موافقه امنيه 325 لسنه 2022 (  بجهة محافظة القاهرة 38 

/ 14 الشطر السابع - زهراء المعادى

16 - ميخائيل زكى صليب وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

7655 ورقم قيد  89919    مركز عام  عن مقاولت عامة  بجهة محافظة القاهرة 38ش عمر بن الخطاب

17 - عمرو السيد حسن على وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    7777 ورقم قيد  89927    مركز عام  عن ادارة المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 45 المجاورة الثامنة الفسطاط الجديدة الدور الثانى شقة رقم 22

18 - عمرو على عبد الشافى وشريكيه شركة  رأس مالها 99,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    7779 ورقم قيد  89928    مركز عام  عن تجاره وتوزيع وتوريد مواد غذائيه ومواد بقاله جمله 

وقطاعى  بجهة محافظة القاهرة عقار 15 ق 7 ش السعاده ارض الستثمار ) الحى اليطالى بيتشو (

19 - ابناء جاد الرب/ محمد جاد الرب وشريكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    7786 ورقم قيد  89935    مركز عام  عن مقاولت وتوريد مواد البناء  بجهة 

محافظة القاهرة 1 ش جاد الرب من ش السيد حنفى

20 - احمد مسعد وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7816 

ورقم قيد  89940    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة ) فيماعدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (  

بجهة محافظة القاهرة الكائن بالدور الرضى بالعقار 30ش المبتديان محل رقم 2

21 - محمود محمد احمدابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    7961 ورقم قيد  89960    مركز عام  عن تصنيع عوازل كهربائيه وادوات منزليه ونجف 

والتوريدات والمقاولت  العموميه )فيما عدا توريد الحاسب اللي ومستلزماته ومستلزمات الطباعه والدعايه 

والعلن وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع الصفا والمروه  - طره البلد
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فروع الشركات

1 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7131 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة 15  شارع كامل صدقى 

الفجالة

14 - شركه مصر للصرافه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7745 ورقم قيد   16681   فرعى  عن 

اضافة نشاط /شراء وبيع ارصدة حسابات النقد الجنبى فى اطار السوق الحرة لحسابها وتحت مسئوليتها ويتم 

التحصيل فى حالة الشراء والتغطية فى حالة البيع عن طريق حساباتها لدى المصارف المعتمدة  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 161 حاليا 59 سابقا بشارع عين شمس ناصية شارع بقطر

15 - شركه مصر للصرافه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7747 ورقم قيد   16681   فرعى  عن 

اضافة نشاط /شراء وبيع ارصدة حسابات النقد الجنبى فى اطار السوق الحرة لحسابها وتحت مسئوليتها ويتم 

التحصيل فى حالة الشراء والتغطية فى حالة البيع عن طريق حساباتها لدى المصارف المعتمدة  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / محل تجارى رقم 3 بالدور الرضى بالعقاررقم 24شارع نور الدين بهجت - 

المنطقة الثامنة
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16 - شركه مصر للصرافه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7749 ورقم قيد   16681   فرعى  عن 

اضافة نشاط /شراء وبيع ارصدة حسابات النقد الجنبى فى اطار السوق الحرة لحسابها وتحت مسئوليتها ويتم 

التحصيل فى حالة الشراء والتغطية فى حالة البيع عن طريق حساباتها لدى المصارف المعتمدة  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان / المحلن التجاريان 12-17 بالدورالرضى فوق البدروم بالعقار رقم 29 شارع 

الحجاز - مصرالجديده

17 - عصام على الشيخ وشريكه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7775 ورقم قيد   38408   فرعى  

عن يضاف نشاط /معامل تحاليل طبيه 0  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان/ مجمع عبادات شارع 9 

قطعة 1/6105 امام مسجد القدس - المقطم - القاهرة

2 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7133 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 18  حاليا 16  

سابقا شارع اثر النبى  شياخة اثر النبى

18 - سامح هلل وشركاه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7733 ورقم قيد   84199   فرعى  عن 

اضافه تطوير وتنفيذ نظم معالجه وتحليه وتنقيه وتعقيم المياه فى التطبيقات المختلفه والغاء الستيراد  بجهة 

محافظة القاهرة عقار 569 الشطر الخامس من شارع فلسطين المعادي الجديدة القاهرة

19 - سامح هلل وشركاه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7733 ورقم قيد   84199   فرعى  عن 

اضافه تطوير وتنفيذ نظم معالجه وتحليه وتنقيه وتعقيم المياه فى التطبيقات المختلفه والغاء الستيراد  بجهة 

محافظة الجيزة 494 ش ترعة الزمر الغربى - برج الجامعة - محطة مترو فيصل
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20 - مترو لتداول  الوراق الماليه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7735 ورقم قيد   89743   

فرعى  عن السمسره في الوراق الماليه  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 128 شارع شبرا الرئيسى 

اعلى بنك عوده - شبرا - القاهرة

21 - احمد عبدالحميد وشريكه   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7791 ورقم قيد   69922   فرعى  

عن اصبح / جزاره وتجاره اللحوم وبيع اللحوم المشويه على الفحم والكباب والكفته  بجهة محافظة القاهرة اضافة 

فرع بالعنوان 134 ش السد البرانى السيدة زينب

22 - عصام محمود راجح و شريف احمد عبدالوهاب   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7971 ورقم 

قيد   89963   فرعى  عن التقييم الفنى للصول العقارية واللت والمعدات والبضائع ودراسات الجدوى 

والستشارات الهندسية  بجهة محافظة القاهرة الخليفه ق 363 المقطم الدور الرابع

23 - عصام محمود راجح و شريف احمد عبدالوهاب   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7971 ورقم 

قيد   89963   فرعى  عن التقييم الفنى للصول العقارية واللت والمعدات والبضائع ودراسات الجدوى 

والستشارات الهندسية  بجهة محافظة الجيزة شقة 409 عمارة 82 مدينة الفردوس

3 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7135 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 316 بالمنطقة 

والمجاورة القطاع الثانى بمركز المدينة التجمع الخامس
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4 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7137 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة جميع محلت الدور الرضى 

كاملة بالعمارة رقم 16 مدينة زهور المعادى والمقامة بالقطعه رقم 8 الواقعه بارض الستثمار القطامية الطريق 

الدائرى بجوار كارفور المعادى

Page 19 of 91 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

5 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7137 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية جزء من القطعتين 3 , 4 

A1 المنطقه الصناعيه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

6 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7135 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية جزء من القطعتين 3 , 4 

A1 المنطقه الصناعيه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

7 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7133 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية جزء من القطعتين 3 , 4 

A1 المنطقه الصناعيه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

8 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7131 ورقم قيد   53144   

فرعى  عن تعدل الى 1  صناعة وتجارة جميع انواع السيراميك والبورسلين والقيشانى واطقم الحمامات ولوازمها 

بجميع اصنافها وانواعها واستخداماتها ومشتقاتها   وكذا استيراد ادوات صحية وبانيوهات بانواعها وخلطات 

ونواكل ومستلزمات السباكة وانواعها وجميع انواع المطابخ ومستلزماتها وجميع انواع الدوات الصحية 

واكسسوراتها ومستلزماتها . 2  انشاء مجمع صناعات متكامل يشتمل على   صناعة اللكترونيات والليد   

وصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومستلزماتها   الصناعات الخشبية المكملة لمواد البناء   التخزين للغير 

والتجارة الدولية   الصناعات المعدنية   صناعة الكرتون   صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة   صناعة وتشوين 

وجرش وطحن وتخزين مادة الفرتا ) الطبقة المزجزجة لنتاج السيراميك ( صناعة بانيوهات الفيبر جلس   انتاج 

الطوب السمنتى الكشف عن الرخام والجرانيت إستخراجهما وتصنيعهما ونشرهما وتقطعيهما وجليهما وتكسير 

وطحن الحجار الكريمة وانتاج الحجر الجيرى . 3  تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج 

وادارة التنفيذ واعادة هيكلة المصانع وتشمل على : اعادة التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع 

. اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . انتاج المعدات وخطوط النتاج اعمال ادارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه والداريه 

للمصانع . 4  التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه وتشمل : انشاء البنيه الساسيه الداخليه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه . التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه .انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات .

ادارة المنطقه القتصادية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات المنيه . 5   المراكز الطبيه 

التشخيصيه والعلجيه .6  تجميع القمامه وفضلت النشطه النتاجيه والخدميه ومعالجتها وتدويرها وتصنيع 

واستخراج منتجات وقود منها. 7  انشاء وادارة مراكز البيع ومدها بالمرافق وكذا معارض ومولت تجارية عامه 

ومتخصصة ومراكز التسويق والبيع المحلية والعالمية . والتوكيلت التجارية وإقامة المعارض المحلية والدولية . 

8  جميع اعمال المقاولت العامة واعمال الديكورات . 9  التوريدات العمومية . 10  الستثمار العقارى من شراء 

وبيع وتقسيم الراضى فى مجال التنمية العقارية وبناء وحدات سكنية وغير سكنية وهناجر وصناعية وفندقية 

وتجارية وادارية وترفيهية وتأجيرها وبيعها وكافة التصرفات القانونية وترفيقها والقيام بجميع أعمال البنية 

الساسية الخاصة بها .11  مراكز خدمة لصيانة واصلح سيارات الشركة والغير. 12   شراء وبيع واستيراد 

السيارات واصلحها فى مراكز الشركه او خارجها . 13  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج السمنت بكافة 

انواعه وتعبئة وتصنيع وانتاج الكلنكر وتعبئة وتصنيع وانتاج مواد البناء . 14 الستيراد والتصدير , ويجوز 

للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها فى اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او 

تشارك باى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية جزء من القطعتين 3 , 4 

A1 المنطقه الصناعيه

9 - مني رمزي مجلي وشركاها   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    7535 ورقم قيد   49081   فرعى  

عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وتجارة اللكترونيات فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة 

محافظة القاهرة 3 ش بستان بن قريش ) 165 ش التحرير ( باب اللوق

10 - جنرال للتجاره والتوكيلت   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    7535 ورقم قيد   49081   فرعى  

عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وتجارة اللكترونيات فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة 

محافظة القاهرة 3 ش بستان بن قريش ) 165 ش التحرير ( باب اللوق

11 - مطبعه التحرير وليد السيد احمد على وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    7635 ورقم قيد   

24616   فرعى  عن تعديل نشاط الشركة ليصبح "مطبعة بمحركات وطباعة ديجيتال والصناعات الورقية 

والتغليف بانواعه وتجارة الورق والستيراد والتصدير فى كافة المجالت عدا الكمبيوتر " .  بجهة محافظة القاهرة 

مصنع للشركة والكائن على قطعه الرض رقم 843 منطقة الصناعات الصغيرة

12 - المكتب العلمى للتجاره الدوليه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7653 ورقم قيد   22474   

فرعى  عن اضافة نشاط / مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 22 بلوك 

13 المنطقه العاشره

13 - زينب سيد علي وشريكها   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7673 ورقم قيد   89138   فرعى  

عن تجهيز وبيع كشري  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 9 بلوك رقم 3 مساكن القللى - بولق ابو العل
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 محو - شطب

1 - محمود محمد كمال منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   6726 قيد فى 24-11-1986 برقم ايداع  3309 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للوفاه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

2 - مدحت حسين احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   51712 قيد فى 20-09-2005 برقم ايداع  5247 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

3 - ايه محمد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85555 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع  6125 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى

4 - محمد مجدي عيد امام قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   89596 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  5691 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو للغاء الفرع وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

5 - سيد عبدالمنعم فايز  تاجر فرد سبق قيده برقم   14496 قيد فى 15-04-1990 برقم ايداع  1080 وفى 

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

6 - فيصل فريد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56460 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع  1372 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

7 - جمعة زكى احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75234 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع  6602 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

8 - كريم جيمس الكسندر ديفيد مولينكس بيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   88473 قيد فى 16-12-2021 برقم 

ايداع  10061 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره وبذلك يمحي القيد 

من السجل التجاري

9 - محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22132 قيد فى 02-08-2006 برقم ايداع  5026 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب الوفاه تم محو القيد من السجل التجارى

10 - محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22132 قيد فى 02-08-2006 برقم ايداع  5025 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب الوفاه تم محو القيد من السجل التجارى

11 - محمد احمد ابراهيم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22132 قيد فى 14-12-1993 برقم ايداع  4481 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب الوفاه تم محو القيد من السجل التجارى

12 - غادة صابر محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   69231 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع  

2046 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

13 - فاطمه الزهراء محمود محمد جاد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   80451 قيد فى 20-09-2018 برقم 

ايداع  8027 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

14 - جمال عبدا محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   37068 قيد فى 19-07-1999 برقم ايداع  4013 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

15 - محمد عبد المنعم الشهاوى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   69814 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع  

3353 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

16 - محمد عنتر محمد احمد الخشب  تاجر فرد سبق قيده برقم   75937 قيد فى 04-10-2017 برقم ايداع  

8684 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

17 - محمد محمود حمدي مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84681 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع  

1657 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

18 - جمال اسماعيل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35862 قيد فى 01-03-1999 برقم ايداع  1032 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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19 - حمدى محمود السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   56557 قيد فى 17-04-2007 برقم ايداع  2066 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب الغاء الرئيسى الخر وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

20 - حمدى محمود السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   56557 قيد فى 04-04-2007 برقم ايداع  1858 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب الغاء الفرع تم محو القيد من السجل التجارى

21 - احمد عبد الواحد بيومى شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   79214 قيد فى 30-06-2018 برقم ايداع  

4945 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

22 - محمد طه حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79321 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع  5188 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

23 - هشام محمد طلعت  تاجر فرد سبق قيده برقم   19966 قيد فى 06-12-1992 برقم ايداع  4164 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

24 - احمد اسعد عبد النبى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69635 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع  

2924 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

25 - فارس صابر احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   75142 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع  6321 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

26 - عرفه على صالح عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   79199 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع  4928 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

27 - هبه احمد لطفى محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   81295 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع  1011 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

28 - جان مفرح لبيب اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   86945 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع  3786 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

29 - ماجد رومانى عزيز مزيون  تاجر فرد سبق قيده برقم   89041 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  

2960 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

30 - وليد عبدالحميد مدكور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   80566 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع  

8329 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

31 - هيام صادق حجازى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   85144 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  3911 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

32 - ماجد عصام الدين احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   88147 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

8649 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

33 - محمد فتحى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   76147 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع  9229 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

34 - راجى حسين حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76149 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع  9234 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

35 - محمد صبحى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   86428 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  3104 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

36 - رمضان عبد المرضى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86866 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع  

3476 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

37 - عبير حسين مصطفي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   53074 قيد فى 20-03-2006 برقم ايداع  

1627 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

38 - محمد هيثم محمد على محمد الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56061 قيد فى 04-01-2007 برقم ايداع  

23 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو  وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

39 - يسن محمد عبد الحافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68399 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع  192 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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40 - عاطف محمود رشاد عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   85888 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  

7509 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل محو الرئيسى المقيد بمكتب سجل 6 اكتوبر برقم 

23443 وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

41 - محمد عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30706 قيد فى 24-05-1997 برقم ايداع  2496 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

42 - مصطفى محمد جلل صدقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47996 قيد فى 19-04-2004 برقم ايداع  

1928 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

43 - محمود ابو ضيف عبد النعيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   72183 قيد فى 14-11-2016 برقم ايداع  

9137 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل 

التجارى

44 - انور مجلى شنودة حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78359 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع  2752 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجاره تم محو القيد من السجل التجارى

45 - احمد نبيل محمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   89242 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  

3736 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب ترك التجارة تم محو القيد من السجل 

التجارى

46 - عصام سيد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   19612 قيد فى 10-10-1992 برقم ايداع  3412 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

47 - خالد عويس جاد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   51685 قيد فى 17-09-2005 برقم ايداع  5189 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

48 - شيرين عثمان محمد خضرجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   53339 قيد فى 20-04-2006 برقم ايداع  

2396 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

49 - رمضان محمود سعيد سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69743 قيد فى 10-04-2016 برقم ايداع  

3187 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

50 - محمد عمرو حنفى طه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   82030 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  

604 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

51 - اسلم عادل حسين عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87521 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  

6215 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

52 - تعديل السم التجارى ليصبح  مكتب متعهد نقل عمال اسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86288 قيد 

فى 17-02-2021 برقم ايداع  1279 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

53 - محمود محمد شعبان على السيد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   87001 قيد فى 01-06-2021 برقم 

ايداع  4139 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

54 - عبد ا محمد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   41840 قيد فى 17-06-2001 برقم ايداع  2667 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

55 - عماد عبداللطيف مراد عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   52134 قيد فى 22-11-2005 برقم ايداع  

6335 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

56 - ساميه عبد الغنى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   55913 قيد فى 20-12-2006 برقم ايداع  

8489 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

57 - ابراهيم ابو الدهب محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   65501 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع  

5488 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

58 - عبدا محمد ياسر الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   85475 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع  5687 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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59 - وليد بحيرى على خليف  تاجر فرد سبق قيده برقم   9787 قيد فى 16-01-1988 برقم ايداع  114 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

60 - احمد فؤاد مصطفى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   21044 قيد فى 24-06-1993 برقم ايداع  2141 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

61 - على حلمى فهيم نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   80374 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع  7847 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

62 - تيسير عبد المعطى محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   85305 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

4826 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

63 - بلل محمد رجب على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89452 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  

4871 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

64 - مراد حبيب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   24079 قيد فى 17-10-1994 برقم ايداع  3985 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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رأس المال

1 - نسرين نزية السيد حما تاجر فرد سبق قيده برقم   66639 قيد فى 08-06-2015 برقم ايداع   2266 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - احمد مجدي مصطفي بسيم تاجر فرد سبق قيده برقم   83349 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع   4678 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - محمد الصله علي النبي محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   89007 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع   

2814 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

4 - احمد اشرف محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   89369 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   4443 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

5 - عبدا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   30317 قيد فى 27-03-1997 برقم ايداع   1547 فى تاريخ  

03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - شوقى احمد محمد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم   64699 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع   1500 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - السيد ابراهيم السيد السيد عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم   67523 قيد فى 03-11-2015 برقم ايداع   

4958 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - وائل ذكى للدوات المنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم   89748 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع   6621 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - محمد محمود رافت محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59902 قيد فى 01-07-2010 برقم ايداع   

3357 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

10 - ابراهيم محمد ابراهيم شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   89824 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   7156 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - محمد ابراهيم محمود عثمان على تاجر فرد سبق قيده برقم   81277 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع   

10071 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

12 - عمرو ابراهيم محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   89593 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع   

5676 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - اسامه رجب صالح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   23387 قيد فى 05-07-1994 برقم ايداع   

2452 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - عماد محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   84780 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع   2230 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11,000,000.000

15 - مصطفى حافظ محمد ابو سيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   74295 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع   

3978 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - عماد محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   84780 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع   2230 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11,000,000.000

17 - احمد الضبع اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   49281 قيد فى 19-10-2004 برقم ايداع   5515 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

18 - خالد بشير مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   67447 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع   4810 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - محمد عرفة هوارى تاجر فرد سبق قيده برقم   16316 قيد فى 18-02-1991 برقم ايداع   551 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - تامر بيومى صالح بيومى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   84479 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع   

554 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

21 - احمد فتحى محمد حسن المسلمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   83019 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع   

3464 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000
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22 - عز لصناعه الثاث تاجر فرد سبق قيده برقم   89474 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع   5030 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - مينا فوزى خليفه مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم   67296 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع   4493 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - تعديل السم التجارى ليصبح  هاى ميدى تك للتوريدات الطبيه هانى سيد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده 

برقم   65373 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع   5038 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

25 - عبدالرحمن عبدا محمد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم   69816 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع   

3359 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

26 - رضا محمود موسي عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   71923 قيد فى 25-10-2016 برقم ايداع   

8452 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - مصطفى فايز معوض عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   78272 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع   

2531 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

28 - محمود رجب حسن حميده تاجر فرد سبق قيده برقم   86192 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع   904 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - شروق فتحي عاشور ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم   86779 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع   

3142 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

30 - كريم سيد عبدالعزيز سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم   73839 قيد فى 02-04-2017 برقم ايداع   

2829 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

31 - علي عبده محمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم   89257 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع   3783 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - حازم احمد عبد الحميد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   88424 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع   

9855 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000
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العناوين 

1 - احمد عوده قرنى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    81712 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع    11116 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 16 ش فلسطين - 

المعادي الجديده

2 - نجلء فتحى سيد احمد المنسى تاجر فرد سبق قيده برقم    89776 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    

6794 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان / محل بالعقار 

رقم 12 شارع مصطفي كامل تقسيم المساحه حدائق المعادي . قسم المعادي

3 - محمد مصطفى السيد الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم    71541 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع    

7452 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الورشه الصناعية رقم 106 - 

محمع ب - المجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية

4 - محمود لطفى حسين شتا تاجر فرد سبق قيده برقم    61803 قيد فى 17-10-2011 برقم ايداع    4905 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء النشاط الرئيسي الخر بالعنوان / 

159 ش 26 يوليو

5 - ايمن اسماعيل محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    86957 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع    3850 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /5 ب عمارات طيبه زهراء 

المعادى شقه رقم 6 الدور الرضى

6 - عبدالرحيم حلمى عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    57306 قيد فى 08-11-2007 برقم ايداع    5471 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 17 ش جامع 

عمرو بن العاص محل بالدور الرضى

7 - عبدالرحيم حلمى عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    57306 قيد فى 08-11-2007 برقم ايداع    5471 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 17 ش جامع عمر بن العاص محل 

بالدور الرضى

8 - محمد فتح ا السيد فتح ا الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم    72580 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع    

10222 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 404 شارع 9 المقطم - قسم 

المقطم

9 - احمد سليمان عويس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    83791 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    

6529 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حي السمارات القتصادى الحياه 

عماره 40 محل 7 الخليفة

10 - هانى فرج محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    67288 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع    4472 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 ش رياض الصالحين من ش سراج 

الدين

11 - صلح يوسف محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    85310 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

4837 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 55 بمنطقه المستثمرين 

الشماليه قسم اول القاهره الجديده

12 - حسن عبدالحميد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    36600 قيد فى 30-05-1999 برقم ايداع    2910 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو الرئيسى الخر برقم 2959 مايو 

الكائن بالعنوان محل رقم 1 من ناحية الباب المشروعالمريكى ش 172 مجاورة 7 قطعة 644

13 - رامز صبحى حنا حنين تاجر فرد سبق قيده برقم    82132 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع    880 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1013 كورنيش النيل

14 - رامز صبحى حنا حنين تاجر فرد سبق قيده برقم    82132 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع    880 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1013 كورنيش النيل

15 - احمد احمد مهران حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    87383 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

5571 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب 68 بعمارة 100بعمارة 

100 امتداد المل الوتوستراد
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16 - احمد خلف ا ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    71328 قيد فى 29-08-2016 برقم ايداع    

6972 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل رأس مال النشاط الرئيسي 

الخر ليصبح / 50000 خمسون الف جنيه

17 - مينا فوزى خليفه مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم    67296 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع    4493 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 درب المصرين -حاره اليهود 

شقه بالدور السادس فوق الرضى

18 - احمد عبدالفتاح انسى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    68059 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع    

6132 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 70 ش 

العباسية - الوايلى - القاهرة

19 - سامح ثابت بحيره سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    72480 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    9955 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان / قطعة 8 ب 20034 

مدينة العبور المنطقة الصناعية - القاهرة

20 - سامح ثابت بحيره سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    72480 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    9955 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / 8 ب 20034 

مدينة العبور - المنطقة الصناعية - القليوبية

21 - تيسير مصطفى عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67981 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع    

5959 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 محل 5 منطقة النسيم السمرات 

قسم المقطم

22 - هدى وحيد سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72107 قيد فى 07-11-2016 برقم ايداع    8927 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7ش مرزوق من ش بورسعيد

23 - محمود فوزي عبدالرؤوف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    75476 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع    

7416 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 12 بالدور الول بالعقار 

رقم 2062 بالمجاورة الثانية بمدينة المعراج خلف كارفور المعادى

24 - مينا عوني غبر فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم    89499 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع    5191 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 شارع مرفق المياه الميريه - الزاويه

25 - قرنى عوده قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم    81711 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع    11115 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه 203 الكائن بالعقار رقم 41 ش 

269 بالمعادى الجديده

26 - سامح نور الدين خطاب عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم    82171 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    

978 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / 1ش 

العطارين من زهور البساتين

27 - عمرو محمد احمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم    72909 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    444 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / 9633 

شارع 33 الهضبة الوسطي - المقطم

28 - عمرو محمد احمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم    72909 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    444 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 43 شارع مجلى عبد الجواد من شارع 

ابراهيم عواد - حدايق المعادي

29 - عمرو محمد احمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم    72909 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع    7659 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9633 شارع 33 الهضبة الوسطي - 

المقطم

30 - حسان احمد عبد المقصود علم تاجر فرد سبق قيده برقم    74224 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع    

3822 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 34 ش 

جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
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النشاط

1 - محمد محمود محمد سعد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  84552 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    939

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت وتوريدات عموميه )فيما 

عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن والطباعه والحبار والنترنت (

2 - سعيد ابراهيم امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87665 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    6740وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الطباعه

3 - طارق حسني عبد العزيز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  79510 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

8901وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات قصص اطفال ) دون الكتب الدينيه (

4 - مصطفى منصور سعد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  86439 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    3125

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / استيراد وتصدير )فيما عدا الفقره 

36 من المجموعه 6 والمجوعه 19 (

5 - مصطفى عصام ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  65937 قيد فى 04-01-2015 برقم ايداع    59

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره مستلزمات ومهمات المكاتب

6 - رانيا تهامي مهدي غيضان تاجر فرد سبق قيده برقم  81361 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    10292

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط تنمية المهارات فيما عدا ) توريد العماله 

والمن والحراسة والنترنت ( وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة يوجد موافقة امنية رقم 151لسنة 2022 

وصادر 4530 لسنة 2022

7 - محمد محمد محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  44246 قيد فى 28-07-2002 برقم ايداع    3324وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره سيارات

8 - شوقى احمد محمد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  64699 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع    1500وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 (

9 - يسري فؤاد عبد الظاهر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82044 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    638

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره ملبس جاهزه ) فيما عدا 

الملبس العسكريه واكسسواراتها (

10 - ربيع ربيع ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69966 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    3692

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره الثاث ) فرادنيات (

11 - سمير محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56682 قيد فى 03-05-2007 برقم ايداع    2382وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره الحديد و المعادن و اداره المخلفات 

الصلبه غير الخطره وجمع ونقل المخلفات غير الخطره بين المحافظات

12 - محمد محمود رافت محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59902 قيد فى 01-07-2010 برقم ايداع    

3357وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط لتصبح /توريدات مستلزمات طبية

13 - اسماعيل محمد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  28723 قيد فى 02-10-1996 برقم ايداع    4604

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره جمله وتوريدات مواد بناء ومعداتها وادوات 

السباكه

14 - اسامه رجب صالح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  23387 قيد فى 05-07-1994 برقم ايداع    

2452وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت متكاملة

15 - محمد رمضان محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  71531 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع    

7416وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / اكسسوارات ومستلزمات المحمول 

والحاسبات والتخليص الجمركى والتصدير والستيراد

16 - مصطفى حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  65857 قيد فى 25-12-2014 برقم ايداع    

6352وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اكسسوارات موبيليا وديكور
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17 - احمد سمير فهمى محمد الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  66393 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع    

1910وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / توريد العمالة وجليسات الطفال داخل 

جمهورية مصر العربية وتوريد اجهزة الحاسب اللى دون استخدام النترنت

18 - احمد سليمان عويس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  83791 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    6529

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع الطيور الحية ومنتجاتها

19 - احمد الضبع اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  49281 قيد فى 19-10-2004 برقم ايداع    5515وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات نظافة عامة وجمع ونقل المخلفات وكنس 

ونظافة وغسيل الشوارع

20 - خالد بشير مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67447 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع    4810

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مركز تلوين البويات

21 - محمد محسن سرحان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  76784 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع    

11000وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة وتوزيع وتوريد مواد 

غذائية جملة وتجزئه

22 - هارون حجاج هارون السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61018 قيد فى 02-03-2011 برقم ايداع    980

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصليح شنابر وعموم الستيراد 

والتصدير وبيع اكسسوارات النظارات

23 - على السيد عبد ا على العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  74617 قيد فى 08-06-2017 برقم ايداع    

4863وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / انتاج وتوزيع وتصوير 

سينمائى وتلفزيونى ومسرحى وفيديو ومصنفات سمعية وسمعية بصرية على اقراص مدمجة وانتاج وتسويق 

الفلم الوثائقية والعمال التلفزيونية والسينمائية والمسلسلت التلفزيونية داخل وخارج مصر واقامة الحفلت 

العامة وشراء وبيع التصوير السينمائى والفيديو وكافة المعدات للغير وتقديم الستشارات فى مجال العلم 

والتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية .) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

وتوريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( موافقة 

امنية رقم 105 لسنة 2022

24 - سيد محمد جودة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58758 قيد فى 07-04-2009 برقم ايداع    1696وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد مستلزمات المحاجر

25 - منى احمد يسرى مصطفى الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  59223 قيد فى 13-10-2009 برقم ايداع    

4769وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ دورات تدريبية فى التنمية البشرية ) 

فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت والمن والحراسة وتوريد العمالة 

والمجموعة 19 من الفقرة 36 بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 100لسنة 2022

26 - بيتر نزيه ميخائيل زكى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  63398 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع    

5915وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد ادوات كهربائية ) فيما عدا 

اجهزة الحاسب اللى ومستلزماتها (

27 - محمود فوزي عبدالرؤوف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  75476 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع    

7416وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد اثاث مكتبى وخامات المصانع 

وعدد والت والمقاولت العمومية واستصلح زراعى وخامات بناء والجهزة الطبية ومستلزمات المستشفيات

28 - محمد محسن سرحان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  76784 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع    

11000وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تعبئة وتغليف المواد الغذائية

29 - مصطفى فايز معوض عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  78272 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    

2531وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الستيراد

30 - محمود صلح محمد عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  80772 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع    

8836وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة اجهزة كهربائية
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84552 وتم ايداعه بتاريخ   

10-02-2020  برقم ايداع 939.000 الى : مؤسسة الفاروق للمقاولت والتوريدات العموميه

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87665 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2021  برقم ايداع 6,740.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مدينه الكتاب للنشر والتوزيع 

والترجمه

3 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79510 وتم ايداعه بتاريخ   

THE BLACK  11-11-2021  برقم ايداع 8,901.000 الى : اضافه سمه تجاريه ليصبح / ذا بلك كلوزت

CLOSET

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86439 وتم ايداعه بتاريخ   

15-04-2021  برقم ايداع 3,125.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / جلوبال للستيراد والتصدير

5 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81361 وتم ايداعه بتاريخ   

03-12-2018  برقم ايداع 10,292.000 الى : صفصافة لتنمية المهارات

6 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44246 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-2002  برقم ايداع 3,324.000 الى : اصبحت / ثرى ام موتورز

7 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64699 وتم ايداعه بتاريخ   

24-03-2014  برقم ايداع 1,500.000 الى : اصبح / شيمكو ميد للمستلزمات الطبيه والستيراد والتصدير

8 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59902 وتم ايداعه بتاريخ   

01-07-2010  برقم ايداع 3,357.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / مؤسسة الفيروز

9 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89458 وتم ايداعه بتاريخ   

01-06-2022  برقم ايداع 4,896.000 الى : النجم الذهبى

10 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   89824 وتم ايداعه بتاريخ   

09-08-2022  برقم ايداع 7,156.000 الى : ابراهيم محمد ابراهيم شلبى

11 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89842 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2022  برقم ايداع 7,238.000 الى : تعديل السمه الي / الهندسيه للصناعات الطبيه 

engineeing medical industries

12 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   89842 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 7,238.000 الى : محمود مصطفى محمود على

13 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89810 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 7,077.000 الى : الكنز

14 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67447 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-10-2015  برقم ايداع 4,810.000 الى : مركز البشير لتلوين البويات

15 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48074 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2004  برقم ايداع 2,132.000 الى : مركز الشويحى لستيراد وتصدير المحركات الكهربائية 

ولف واصلح المحركات الكهربائية

16 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61985 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2011  برقم ايداع 5,794.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الخليل للدورات التدريبية

17 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19205 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-1992  برقم ايداع 2,509.000 الى : مصنع محمد عبد المطلب محمد للثاث

18 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58758 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2009  برقم ايداع 1,696.000 الى : الهدى لتوريد مستلزمات المحاجر

19 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78272 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2018  برقم ايداع 2,531.000 الى : المين للتجارة

Page 37 of 91 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

20 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13858 وتم ايداعه بتاريخ   

26-12-1989  برقم ايداع 3,614.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / عرفه كامل لتوريد اللوازم 

الحرارية

21 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13858 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-1989  برقم ايداع 3,614.000 الى : الغاءالسمة التجارية

22 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78730 وتم ايداعه 

Baraka Stone بتاريخ   23-04-2018  برقم ايداع 3,800.000 الى : بركه أستون

23 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89958 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-08-2022  برقم ايداع 7,949.000 الى : العطاء لتجارة مستحضرات التجميل

الشخاص

1 - طارق محمود محمد محمود ابوالنصر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   66503 وتم ايداعه بتاريخ  

04-05-2015 برقم ايداع    1632تم التأشير فى تاريخ   04-05-2015   بــ  تعيين وذلك بالفرع المقيد بناحية 

الظاهر 10 امام جامع المقاصيص الرضى الجمالية

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - محمود نبيل عبد الحميد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    63590 قيدت فى 11-02-2013 برقم ايداع   

706 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

2 - عمرو امين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    29983 قيدت فى 26-11-2013 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

3 - عمرو امين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    29983 قيدت فى 19-02-1997 برقم ايداع   765 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

4 - تعديل السم التجارى ليصبح عماد عزت حلمى بدروس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    38902 قيدت 

فى 22-03-2000 برقم ايداع   1506 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه 

نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

5 - احمد رمضان كامل وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    80797 قيدت فى 16-10-2018 برقم ايداع   

8900 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه 

حقوقه ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

6 - شركة ضيف حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    68685 قيدت فى 02-02-2016 برقم ايداع   831 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

7 - سويلم لبيع المفروشات   شركة سبق قيدها برقم    77979 قيدت فى 25-02-2018 برقم ايداع   1829 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاته وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

8 - جلوب ميدكا للتوريدات )كمال الدين شبل وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم    48326 قيدت فى 

01-06-2004 برقم ايداع   2809 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه 

واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

9 - شيرين حسن خليل عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    77479 قيدت فى 21-01-2018 برقم 

ايداع   652 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

10 - محمد امين عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    23385 قيدت فى 04-07-1994 برقم ايداع   

2445 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم محو القيد من السجل 

التجارى

11 - اسماعيل زينهم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    37000 قيدت فى 12-07-1999 برقم ايداع   3861 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه تم 

محو القيد من السجل التجارى

12 - احمد رجب محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    63125 قيدت فى 25-09-2012 برقم ايداع   

4694 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم محو القيد من السجل 

التجارى

13 - مصطفى محمد جلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    20737 قيدت فى 24-04-1993 برقم ايداع   

1455 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة 

حقوقة ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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14 - مصطفى محمد جلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    20737 قيدت فى 24-04-1993 برقم ايداع   

1454 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستلم كل شريك كافة 

حقوقة ومستحقاته وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

15 - شركة عادل جبر للستشارات ) محمد عادل جبر وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    8113 قيدت فى 

11-05-1987 برقم ايداع   1352 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية 

السابقة المؤشر بها بالسجل التجارى حتى 2024/12/31 وتعيين مصفى جديد للشركة / تامر حسن سليط

16 - مكتبة ومطبعة الدميرى   شركة سبق قيدها برقم    35654 قيدت فى 06-02-1999 برقم ايداع   505 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ االشركة بعد استلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

17 - فؤاد يوسف حداد واولدة   شركة سبق قيدها برقم    6489 قيدت فى 22-10-1986 برقم ايداع   3005 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

18 - الوكالة التجارية   شركة سبق قيدها برقم    6489 قيدت فى 22-10-1986 برقم ايداع   3005 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

19 - اسامه على احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    25461 قيدت فى 04-05-1995 برقم ايداع   

1900 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

20 - توفيق ابو المجد توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    63509 قيدت فى 09-01-2013 برقم ايداع   

126 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه 

تم محو القيد

21 - محمد محمود البحيرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    86896 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع   

3566 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم محو القيد من السجل 

التجارى

22 - الشركة المصرية للستثمار والعمال المالية شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم    6220 

قيدت فى 22-09-1986 برقم ايداع   2684 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم مد مدة 

تصفية الشركة لمدة سنتين اضافية تبدأ اعتبارا من 2022/5/19 حتى 2024/5/18

23 - اليمان للديكورات الحديثه ) محمد عبدالجواد وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم    67022 قيدت فى 

15-06-2017 برقم ايداع   5105 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لفسخ 

الشركة وبهذا يمحى القيد من السجل التجارى

24 - اليمان للديكورات الحديثه ) محمد عبدالجواد وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم    67022 قيدت فى 

15-09-2015 برقم ايداع   3859 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه

25 - مصطفى الدماطى وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم    57528 قيدت فى 21-01-2008 برقم ايداع   

351 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل االتجارى

26 - ولء محى عبدالفتاح مجاهد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61702 قيدت فى 22-09-2011 برقم 

ايداع   4454 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

27 - محمد عبدا محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    65667 قيدت فى 09-12-2014 برقم ايداع   

5901 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم محو القيد من السجل 

التجارى

28 - يحي فتحي عبد الرحيم اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    88777 قيدت فى 2022-02-28 

برقم ايداع   1756 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

29 - نصر عبدالباقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    24000 قيدت فى 09-10-1994 برقم ايداع   3826 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم محو القيد من السجل التجارى
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30 - عريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    30731 قيدت فى 26-05-1997 برقم ايداع   2556 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

31 - شركة العبد للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    57693 قيدت فى 11-03-2008 برقم ايداع   

1289 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب فسخ الشركه تم محو القيد من السجل 

التجارى

32 - صندوق مصر اسكندريه للستثمارات الماليه ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم    35263 قيدت فى 

02-12-1998 برقم ايداع   6604 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية لسنة 

اخرى من 2022/7/1 وتنتهى فى 2023/6/30

33 - كمال عيد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    35764 قيدت فى 18-02-1999 برقم ايداع   783 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

ومستحقاتهوبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

34 - السيد حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    64205 قيدت فى 21-10-2013 برقم ايداع   4327 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

35 - تعديل السم التجارى الى  محمود قناوى شريكه   شركة سبق قيدها برقم    30165 قيدت فى 

11-03-1997 برقم ايداع   1194 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

36 - مرفت محمد رجب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    62070 قيدت فى 03-01-2012 برقم ايداع   

41 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

37 - شيراز احمد حسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    65280 قيدت فى 01-10-2014 برقم ايداع   

2531 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

38 - احمد فؤاد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    47874 قيدت فى 31-03-2004 برقم ايداع   

1578 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

39 - تعديل اسم الشركه ليصبح  شركه سيد كمال وعصام عبد الغنى احمد الميلجى وسمتها التجاريه ام القرى 

للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم    18700 قيدت فى 26-04-1992 برقم ايداع   1451 وفى تاريخ  

29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته

40 - احمد يوسف محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    42824 قيدت فى 07-11-2001 برقم ايداع   

5246 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

41 - احمد السيد عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    69565 قيدت فى 28-03-2016 برقم ايداع   

2789 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

42 - مكتبة نبيل وشريكه لبيع الكتب   شركة سبق قيدها برقم    22526 قيدت فى 09-02-1994 برقم ايداع   

568 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

43 - شركه شاديه عبد الظاهر محمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    47185 قيدت فى 2003-12-14 

برقم ايداع   5975 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة  بموجب عقد فسخ رقم 

1554 لسنة 2007واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

44 - كاميليا عبده محمد الطويل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    62687 قيدت فى 11-05-2012 برقم 

ايداع   2624 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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45 - منى يحي وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    74178 قيدت فى 04-05-2017 برقم ايداع   3732 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى
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رأس المال

1 - تعديل السم التجاري ليصبح / مصطفي عبد الرؤوف محمد علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77955 

قيدت فى 21-02-2018 برقم ايداع    1768وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

16,000.000

2 - عبدالعظيم احمد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     53502 قيدت فى 10-05-2006 برقم ايداع    

2802وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

3 - تعديل السم التجاري / فهمي علي عبدالمطلب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     44947 قيدت فى 

19-11-2002 برقم ايداع    5292وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

4 - تعديل السم التجاري ليصبح / هانى محمود امين سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     79940 قيدت 

فى 08-08-2018 برقم ايداع    6837وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

5 - تعديل السم التجاري ليصبح / عبد الناصر احمد حسن  فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     85398 قيدت 

فى 07-10-2020 برقم ايداع    5232وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

21,000.000

6 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  محمد منصور منصور محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

87530 قيدت فى 11-08-2021 برقم ايداع    6255وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  9,375,000.000

7 - حسنى سيد عبد العليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     60201 قيدت فى 01-09-2010 برقم ايداع    

4459وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

8 - صلح اسماعيل علي عابد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     44186 قيدت فى 15-07-2002 برقم ايداع    

3142وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

9 - محمد صلح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     80379 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    7856وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

10 - هيثم مسعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     87861 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    7449وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

11 - جمال عبدالفتاح احمد حجازى و شريكة شركة سبق قيدها برقم     84654 قيدت فى 01-03-2020 برقم 

ايداع    1563وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

12 - محمود جلل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64060 قيدت فى 22-07-2013 برقم ايداع    3367

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  25,000.000

13 - مني رمزي مجلي وشركاها شركة سبق قيدها برقم     49081 قيدت فى 18-09-2004 برقم ايداع    

4977وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

14 - تعديل السم التجارى ليصبح امير صبرى عبدالعليم محمد وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هى دون 

تعديل شركة سبق قيدها برقم     82561 قيدت فى 03-03-2019 برقم ايداع    1964وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

15 - مطبعه التحرير وليد السيد احمد علىوشركاه شركة سبق قيدها برقم     24616 قيدت فى 1994-12-28 

برقم ايداع    5196وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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16 - زينب الخواص وشريكها شركة سبق قيدها برقم     87353 قيدت فى 12-07-2021 برقم ايداع    5450

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

17 - حماد اخوات وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11972 قيدت فى 18-01-1989 برقم ايداع    163وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000.000

18 - زينب سيد علي وشريكها شركة سبق قيدها برقم     89138 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    3317

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

19 - عادل حسين محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21918 قيدت فى 17-11-1993 برقم ايداع    

4031وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

20 - اصبح / محمد صلح محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     84303 قيدت فى 24-12-2019 برقم 

ايداع    8761وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

21 - تعديل اسم الشركة ليصبح / حسام عبد العظيم امين عبد العاطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84673 

قيدت فى 03-03-2020 برقم ايداع    1637وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000
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العناوين

1 - شركة شمال البرج للبترول ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     67796 قيدت فى 23-11-2015 برقم ايداع    

5567وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / قطعه 212 

- القطاع الثاني - مركز المدينه - التجمع الخامس

2 - شمال دمياط للبترول ) بترو دمياط( ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     69037 قيدت فى 2016-02-24 

برقم ايداع    1657وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 

/ قطعه 212 - القطاع الثاني - مركز المدينه - التجمع الخامس

3 - شركة اميرة فرغلى احمد فرغلى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     88633 قيدت فى 2022-02-01 

برقم ايداع    821وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 31 بالمنطقه 

الصناعيه الخفيفه - مركز بني سويف الجديده

4 - دمج شركة فارما لصناعة منتجات الكاوتشوك والبلستيك شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     

15052 قيدت فى 02-08-1990 برقم ايداع    2037وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 16ش الحكمدار

5 - الشركة المتحدة لتجارة القمشة والملبس الجاهزة لورنزو نافع محمد وجدى عبد الدايم وشركاة شركة سبق 

قيدها برقم     52135 قيدت فى 22-11-2005 برقم ايداع    6341وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 3 ج مكرر ش المشارق برج غالى المنصورة

6 - الشركة المتحدة لتجارة القمشة والملبس الجاهزة لورنزو نافع محمد وجدى عبد الدايم وشركاة شركة سبق 

قيدها برقم     52135 قيدت فى 22-11-2005 برقم ايداع    6341وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء الفرع الكائن بالعنوان / برج الحاج احمد ضيف ا تقاطع الجمهورية مع 

شارع النصر سوهاج

7 - الشركة المتحدة لتجارة القمشة والملبس الجاهزة لورنزو نافع محمد وجدى عبد الدايم وشركاة شركة سبق 

قيدها برقم     52135 قيدت فى 22-11-2005 برقم ايداع    6341وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاءالفرع بالعنوان / 223 ,224, 225, 226 بالمركز التجارى اسوان بلزا 

الكائن بشارع كورنيش النيل - حى غرب اسوان

8 - الشركة المتحدة لتجارة القمشة والملبس الجاهزة لورنزو نافع محمد وجدى عبد الدايم وشركاة شركة سبق 

قيدها برقم     52135 قيدت فى 22-11-2005 برقم ايداع    6341وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية محلت رقم 6 و 7 بالمركز التجاري بالمنطقه الصناعيه الثالثه B2 شارع 

الخرطوم - مدينه العاشر من رمضان - شرقيه باسم )برايس (

9 - الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )ايجاس( شركة سبق قيدها برقم     42328 قيدت فى 

15-08-2001 برقم ايداع    3864وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

قطعه ارض بالنطقه الصناعيه بالقطاع الثاني بالمنطقه الجنوبيه بمنطقه شمال غرب خليج السويس عين السخنه رقم 

)A-0-0(

10 - شركه اوسكار للتوزيع ودور العرض شركة سبق قيدها برقم     22200 قيدت فى 23-12-1993 برقم 

ايداع    4624وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 

سينما بالعنوان مجمع السينمات الكائن بابراج عثمان بجوار مستشفى القوات المسلحه المعادى وتعيين السيد / 

مصطفى صلح عبد البر محمود مرشد مدير للفرع
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11 - شركه اوسكار للتوزيع ودور العرض شركة سبق قيدها برقم     22200 قيدت فى 23-12-1993 برقم 

ايداع    4624وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع مطعم بالعنوان 

/ 11 ابراج عثمان الدور الرضى مركز فاميلى لند كورنيش النيل -المعادى وتعيين السيد / هشام عزت سالم 

احمد مدير للفرع

12 - حسنى سيد عبد العليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     60201 قيدت فى 01-09-2010 برقم ايداع    

4459وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9شارع النجاح العمومى عزبه خير 

ا

13 - الخطيب وشركاه للتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم     68557 قيدت فى 20-01-2016 برقم ايداع    

 G1 529وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده

بالعقار رقم 7 س 60 الشطر العاشر - زهراء المعادى

14 - محمود السيد مصطفي قمر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     72691 قيدت فى 28-12-2016 برقم 

ايداع    10539وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 3 الدور 

الرضى عقار 23 شارع احمد كامل سابقا مشروع ال27 عماره تقسيم اللسلكى المعادى الجديدة

15 - هانى عادل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     87652 قيدت فى 26-08-2021 برقم ايداع    6696وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 84 تقسيم المباحث 

الهضبه الوسطى

16 - تعديل السم التجارى ليصبح  ايه دبليو ايه عمرو فرحات وشريكه مع الغاء السمه التجاريه شركة سبق قيدها 

برقم     66425 قيدت فى 16-04-2015 برقم ايداع    1271وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة c 21 المعادى جاردن

17 - مدحت محمد عثمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     88092 قيدت فى 26-10-2021 برقم ايداع    

8382وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / 41 شارع 

عاطف جاد - قليوب - محافظة القليوبية

18 - اولد فؤاد حداد شركة سبق قيدها برقم     6489 قيدت فى 22-10-1986 برقم ايداع    3004وفى تاريخ  

14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى 10 شارع الهرام

19 - اكيومن لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     59760 قيدت فى 16-05-2010 برقم ايداع    

2414وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسى ليصبح /الدور 

الول بالعقار رقم 15أ شارع 106

20 - مني رمزي مجلي وشركاها شركة سبق قيدها برقم     49081 قيدت فى 18-09-2004 برقم ايداع    

4977وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 ش بستان بن قريش ) 165 ش 

التحرير ( باب اللوق

21 - محمد عبدالتواب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     65515 قيدت فى 25-11-2014 برقم ايداع    

5517وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الفرع / بالعنوان  قطعه رقم 

ضمن 52 بالمرحله الثانيه قطعه 8 بالمنطقه الصناعيه بكوم اوشيم

22 - تعديل السم التجارى ليصبح امير صبرى عبدالعليم محمد وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هى دون 

تعديل شركة سبق قيدها برقم     82561 قيدت فى 03-03-2019 برقم ايداع    1964وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 58 ش جمال الدين دويدار الدور الول

23 - شركة الخوة للحاق المصريين للعمل بالخارج شركة سبق قيدها برقم     17588 قيدت فى 

14-10-1991 برقم ايداع    3024وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح / 1 ش ابن مروان ميدان المساحه الدور الرابع شقه 44 وبذلك يتم نقل القيد من مكتب جنوب القاهره
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24 - مطبعه التحرير وليد السيد احمد علىوشركاه شركة سبق قيدها برقم     24616 قيدت فى 1994-12-28 

برقم ايداع    5196وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 

/2أ حارة قبو الكرمانى

25 - مطبعه التحرير وليد السيد احمد علىوشركاه شركة سبق قيدها برقم     24616 قيدت فى 1994-12-28 

برقم ايداع    5196وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مصنع للشركة 

والكائن على قطعه الرض رقم 843 منطقة الصناعات الصغيرة

26 - تعديل اسم الشركه ليصبح خالد عبدالعليم وشركائه شركة سبق قيدها برقم     22474 قيدت فى 

12-02-1994 برقم ايداع    473وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعه 

رقم 22 بلوك 13 المنطقه العاشره

27 - زينب سيد علي وشريكها شركة سبق قيدها برقم     89138 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    3317

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 9 بلوك رقم 3 مساكن القللى - 

بولق ابو العل

28 - شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم     16681 قيدت فى 04-05-1991 برقم ايداع    1236

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 161 حاليا 59 

سابقا بشارع عين شمس ناصية شارع بقطر

29 - شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم     16681 قيدت فى 04-05-1991 برقم ايداع    1236

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان / شارع حلقه 

القطان - شبين القناطر

30 - شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم     16681 قيدت فى 04-05-1991 برقم ايداع    1236

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / محل تجارى رقم 3 

بالدور الرضى بالعقاررقم 24شارع نور الدين بهجت - المنطقة الثامنة

31 - شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم     16681 قيدت فى 04-05-1991 برقم ايداع    1236

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان / المحلن التجاريان 

12-17 بالدورالرضى فوق البدروم بالعقار رقم 29 شارع الحجاز - مصرالجديده

32 - شركه مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم     16681 قيدت فى 04-05-1991 برقم ايداع    1236

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم 334 

طريق الحرية سابقا - الزعيم جمال عبد الناصرحاليا بجهه سيدى جابر - قسم سيدى جابر

33 - عصام على الشيخ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     38408 قيدت فى 12-01-2000 برقم ايداع    

104وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان/ مجمع عبادات 

شارع 9 قطعة 1/6105 امام مسجد القدس - المقطم - القاهرة

34 - عصام على الشيخ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     38408 قيدت فى 12-01-2000 برقم ايداع    

104وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافه فرع بالعنوان / شارع الحرية 

امام مصنع الغزل والنسيج - ميت غمر

35 - مترو لتداول  الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     89743 قيدت فى 24-07-2022 برقم ايداع    

6592وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 128 شارع 

شبرا الرئيسى اعلى بنك عوده - شبرا - القاهرة

36 - سكوير للبصريات - على صبرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     58559 قيدت فى 2009-01-22 

برقم ايداع    314وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اضافه فرع بالعنوان / 

شقة رقم 6 - الدور الثانى بعد الميزانين بالعقار - برج الغول - شارع الجمهورية - اسيوط ثان
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37 - احمد عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     69922 قيدت فى 20-04-2016 برقم ايداع    3587

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 134 ش السد البرانى 

السيدة زينب

38 - تعديل السم التجارى ليصبح  وسام محمد محمد احمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     73681 

قيدت فى 19-03-2017 برقم ايداع    2350وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان ليصبح / شقه رقم 7 الدور الول عقار 21 ش البطل احمد عبد العزيز وبذلك يتم  قفل القيد 

من مكتب سجل تجارى جنوب القاهره

39 - تعديل السم التجارى ليصبح  ثروت على محمد ابراهيم وشريكة مع بقاء السمه التجاريه كما هى القلعه 

للمقاولت والتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     78307 قيدت فى 15-03-2018 برقم ايداع    

2624وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 3 بالدور الرضى بالعقار 

رقم 7376

40 - شركة عمادالدين حسن العربى بدوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84232 قيدت فى 2010-11-09 

برقم ايداع    3959وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع ابوالحجاج 

بملك صلح الدين محمد مصطفى

41 - شركة عمادالدين حسن العربى بدوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84232 قيدت فى 2010-11-09 

برقم ايداع    3959وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يصبح المركز 

الرئيسى بالعنوان / 9 ش البطل احمد عبد العزيز بملك دعاء محمد احمد موسى
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النشاط

1 - عبدالعظيم احمد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     53502 قيدت فى 10-05-2006 برقم ايداع    

2802 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أضافة نشاط تشغيل وتشكيل معادن وتوريدات 

عمومية فيما عدا ) توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والحبار والطباعة والتصوير والنترنت (

2 - الشركه العقاريه المصريه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     70463 قيدت فى 02-06-2016 برقم ايداع    

4814 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تأجير المعدات للغير الي النظام 

الساسي للشركه

3 - حسنى سيد عبد العليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     60201 قيدت فى 01-09-2010 برقم ايداع    

4459 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد والتصدير واضافه نشاط 

ورشه نجاره موبيليا والتوريدات العموميه فيماعدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد الدعايه 

والعلن والعماله والطباعه والمطبوعات والحبار

4 - محمد حامد محمد حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     34584 قيدت فى 10-09-1998 برقم ايداع    

4774 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / بيع وتجاره الموبايلت

5 - اصبح / شاديه محمد صلح الدين عبد الغنى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     61622 قيدت فى 

24-08-2011 برقم ايداع    4031 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مدرسه ) فيما عدا 

المن والحراسه والنترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه 155 لسنه 2022 (

6 - اصبحت / شركه عصام شاكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     67431 قيدت فى 27-10-2015 برقم 

ايداع    4768 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجاره وصيانه وتوريد الجهزه 

المكتبيه ومستلزماتها ) فيما عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت الدينيه والنترنت ( وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه 32 لسنه 2022 (

7 - محمود السيد مصطفي قمر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     72691 قيدت فى 28-12-2016 برقم ايداع    

10539 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد والتصدير

8 - محمد صلح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     80379 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    7856 وفى 

تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة الى المقاولت العامة والتوريدات العمومية 

واعمال المساحة ) طرق - انشاءات - لندسكيب ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية والعلن والحبار 

ودون توريد العمالة

9 - نبيل ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     81466 قيدت فى 10-12-2018 برقم ايداع    10552 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / المقاولت العمومية والتركيبات 

الميكانيكية والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد الحاسب اللى ومستلزماته وعدا توريد مواد 

الدعاية و العلن والعمالة ومواد الطباعة والحبار (

10 - هيثم مسعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     87861 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    7449 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / توريدات عمومية وصيانة مسطحات 

خضراء واعمال زراعة فيما عدا توريد العمالة ودون النترنت والكمبيوتر ومستلزماته ودون الحبار والطباعة 

ومواد الدعاية والعلن

11 - تعديل السم التجارى ليصبح / اميره سعيد محمد نجم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     63186 قيدت فى 

07-10-2012 برقم ايداع    4941 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استيراد وتصدير 

وتوكيلت تجارية وتوريدات عمومية وتوريد أدوية بيطرية ومستلزمات طبية وأعلف وأمصالل واللقاحات 

والمستلزمات الطبية والبيطرية وأضافات خاماات العلف والمبيدات الحشرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير 

وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المختصة
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12 - اسلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64228 قيدت فى 28-10-2013 برقم ايداع    4448 وفى 

تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / تصدير ورحلت داخليه داخل 

نطاق جمهوريه مصر العربيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى 

ودون جنوب سيناء وشمال سيناء والقنطره شرق وحى الجناين ببور سعيد وتشطيبات وديكور وتوريدات ملبس 

دون الزى العسكرى واكسسواراته

13 - تعديل السم التجارى ليصبح  مصطفى زكريا راغب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     72061 قيدت فى 

03-11-2016 برقم ايداع    8819 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح / استيراد مستلزمات انتاج الحذية والشنط والمنتجات الجلدية والستيراد والتصدير ماعدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 .

14 - جمال عبدالفتاح احمد حجازى و شريكة شركة سبق قيدها برقم     84654 قيدت فى 01-03-2020 برقم 

ايداع    1563 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستيراد والتصدير فيما 

عدا الفقرة 36 من المجموعة السادسة والمجموعة 19

15 - وحيد الشرقاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18448 قيدت فى 08-03-1992 برقم ايداع    903 

وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح موافقة امنية رقم 259 لسنة 2022

16 - احمد احمد على محمد ابو العل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     66363 قيدت فى 26-03-2015 برقم 

ايداع    1715 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تجارة الموبيليات

17 - تعديل السم التجارى ليصبح امير صبرى عبدالعليم محمد وشريكته مع بقاء السمه التجاريه كما هى دون 

تعديل شركة سبق قيدها برقم     82561 قيدت فى 03-03-2019 برقم ايداع    1964 وفى تاريخ  

18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ المقاولت العامة والمتخصصة والتوريدات 

العمومية وتجارة الدوات الكهربائية الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية واعمال التيار الخفيف ) دون توريد 

مواد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الطباعة ومواد الدعاية والعلن والحبار والعماله(

18 - مطبعه التحرير وليد السيد احمد علىوشركاه شركة سبق قيدها برقم     24616 قيدت فى 1994-12-28 

برقم ايداع    5196 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح "مطبعة 

بمحركات وطباعة ديجيتال والصناعات الورقية والتغليف بانواعه وتجارة الورق والستيراد والتصدير فى كافة 

المجالت عدا الكمبيوتر " .

19 - تعديل اسم الشركه ليصبح / ورثه احمد عوض ا عبد ا وحسن عبد النبي عبد الحميد )محمد احمد عوض 

ا ومحمد حسن عبد النبي وشركاهم ( شركة سبق قيدها برقم     10972 قيدت فى 20-07-1988 برقم ايداع    

1687 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تصحيح الخطأ المادى الوارد بالسجل المودع برقم 

تأشير 898 فى 2000/2/19 لتصبح اضافة النشاط / تجارة الملبس الجاهزة

20 - احمد عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     69922 قيدت فى 20-04-2016 برقم ايداع    3587 

وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / جزاره وتجاره اللحوم وبيع اللحوم المشويه على 

الفحم والكباب والكفته

21 - محمد حسين واسلم زيدان شركة سبق قيدها برقم     84671 قيدت فى 03-03-2020 برقم ايداع    

1633 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل 

محطات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة

22 - عادل حسين محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21918 قيدت فى 17-11-1993 برقم ايداع    

4031 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / تصنيع ونشر وتقطيع الرخام 

والجرانيت وتشغيل المعادن واستغلل المحاجر والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
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23 - تعديل السم التجارى ليصبح  شركه محمود فرج ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     51811 قيدت فى 

02-10-2005 برقم ايداع    5508 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح: ) إنتاج وتصنيع الخامات العلفية والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا كامل الدهن وإضافات 

العلف والنزيمات ومخاليط الفيتامينات والملح والمواد الخرى وإنتاج العلف ومركزاتها والتجار في 

اللقاحات والمستحضرات والدوية البيطرية والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجارية الداخلية والخارجية , والستثمارات الزراعية والنتاج الحيواني وإستصلح 

الراضي وإنتاج المخصبات الزراعية والسمدة الحيوية والعضوية وإدارة كافة المشروعات الخاصة بتلك النشطة 

, والتجار في الغذية والمشروبات والخامات الدوائية والكيماويات ( .

24 - تعديل اسم الشركة ليصبح / حسام عبد العظيم امين عبد العاطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84673 

قيدت فى 03-03-2020 برقم ايداع    1637 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة 

نشاط  ادارة وتطوير الصيدليات

الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجاري ليصبح / مصطفي عبد الرؤوف محمد علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77955 

قيدت فى 21-02-2018 برقم ايداع    1768 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

2 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  محمد منصور منصور محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

87530 قيدت فى 11-08-2021 برقم ايداع    6255 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

3 - اصبح / ورثه حسن بكرى جاد كساب شركة سبق قيدها برقم     78152 قيدت فى 06-03-2018 برقم 

ايداع    2240 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - تعديل السم التجارى ليصبح / اميره سعيد محمد نجم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     63186 قيدت فى 

07-10-2012 برقم ايداع    4941 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - مطبعه التحرير وليد السيد احمد علىوشركاه شركة سبق قيدها برقم     24616 قيدت فى 28-12-1994 برقم 

ايداع    5196 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - حماد اخوات وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11972 قيدت فى 18-01-1989 برقم ايداع    163 وفى 

تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 77955   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-02-2018 برقم ايداع    1768 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / مصطفي عبد الرؤوف 

محمد علم وشركاه

2 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44947   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-11-2002 برقم ايداع    5292 الى   تعديل السم التجاري / فهمي علي عبدالمطلب وشريكه

3 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 79940   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-2018 برقم ايداع    6837 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / هانى محمود امين سليمان 

وشريكته

4 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85398   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-10-2020 برقم ايداع    5232 الى   تعديل السم التجاري ليصبح / عبد الناصر احمد حسن  

فرج وشركاه

5 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78152   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-03-2018 برقم ايداع    2240 الى   اصبح / ورثه حسن بكرى جاد كساب

6 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18459   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-03-1992 برقم ايداع    931 الى   اصبح / جمال عطا ا وشركاه

7 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 61622   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2011 برقم ايداع    4031 الى   اصبح / شاديه محمد صلح الدين عبد الغنى وشركاها

8 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 67431   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-10-2015 برقم ايداع    4768 الى   اصبحت / شركه عصام شاكر وشريكه

9 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63186   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-10-2012 برقم ايداع    4941 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / اميره سعيد محمد نجم 

وشريكها

10 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 72805   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-01-2017 برقم ايداع    205 الى   بطرس نادى راشد صليب وشريكه ايهاب نادى راشد 

صليب

11 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66363   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-03-2015 برقم ايداع    1715 الى   احمد احمد على محمد ابو العل وشركاه

12 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89905   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    7553 الى   محمد عبدالسلم وشريكه

13 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 89905   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    7553 الى   كابيتال انترناشيونال تريد

14 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84671   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-03-2020 برقم ايداع    1633 الى   محمد حسين واسلم زيدان

15 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 76872   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-12-2017 برقم ايداع    11241 الى   عبد الرحمن محمد وشريكه
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16 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84303   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-2019 برقم ايداع    8761 الى   اصبح / محمد صلح محمد وشريكيه

17 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84673   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-03-2020 برقم ايداع    1637 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / حسام عبد العظيم امين عبد 

العاطى وشريكه
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الشخاص

1 - محمد عبدالفتاح رزق رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    6294   وتم ايداعه بتاريخ    30-09-1986 برقم 

ايداع   2771 تم التأشير فى تاريخ 30-09-1986  بــ :  يتولى اداره الشركه كل من وحيد رضا عبد الحليم 

ابراهيم البنا واحلم على عبد اللطيف على احمد ومحمد عبد الفتاح رزق رمضان - يمثل المديران في علقتها مع 

الغير وله مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات باداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التفيذيه للجمعيه العامه وللسيده/ احلم على عبد اللطيف على احمد 

والسيد/ محمد عبد الفتاح رزق رمضان مجتمعين او منفردين حق اداره الشركه وتميثلها امام الغير والتوقيع عن 

الشركه والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكوميه الرسميه والوزارات والجهزه التنفيذيه التابعه للدوله والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ولهما حق التوقيع عن الشركه فى جميع التعاملت البنكيه والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال الشركه من البنك وفتح وغلق حسابات الشركه لدى البنوك والسحب واليداع من 

البنوك والمصارف وفتح العتمادات المستنديه وحق بيع وشراء الصول وابرام عقود القرض والرهن من البنوع 

وتوقيع كافه العقود باسم ولصالح الشركه امام الشهر العقارى ولهما الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2 - وحيد رضا عبد الحليم ابراهيم البنا  مدير   المقيد برقم قيد    6294   وتم ايداعه بتاريخ    1986-09-30 

برقم ايداع   2771 تم التأشير فى تاريخ 30-09-1986  بــ :  مدير مسئول من الناحيه الفنيه والسياحيه فقط

3 - تامر ماهر حسن سليط  مصفى   المقيد برقم قيد    8113   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-1987 برقم ايداع   

1352 تم التأشير فى تاريخ 11-05-1987  بــ :  

4 - ناهد احمد عبد الفتاح المسرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15040   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1990 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 01-08-1990  بــ :  

5 - فريده هادى احمد شرف الدين زكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15040   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1990 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 01-08-1990  بــ :  

6 - منى  احمد عبد الفتاح المسرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15040   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-1990 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 01-08-1990  بــ :  يملك حق التوقيع عن 

الشركة كل  من السيدة / منى أحمد عبد الفتاح المسرى - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة / ناهد 

أحمد عبد الفتاح ابراهيم المسرى - نائب رئيس مجلس الدارة )مجتمعين أو منفردين( وذلك أمام كافة الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب و ايداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن غرضها تمثيل الشركه امام القضاء لرئيس مجلس الداره  وكذلك لهما 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع كل ذلك باسم الشركه ولمصلحاتها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه ولهما ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه ولهما التوقيع على عقود البيع البتدائيه والنهائيه امام الشهر العقاري والتعامل أمام الهيئة القومية 

للتأمين الجتماعي وإدارات المرور بكافه الجراءات  اللزمة لستصدار التراخيص ونقل الملكية وتسليم  اللوحات 

المعدنية والقتراض والرهن ولهما الحق في بيع السيارات وبيع كافة ممتلكات الشركة وبيع الصول من خلل 

الجمعيه العامه ولهما حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

7 - جيلن شريف ابو زيد الشريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15040   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1990 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 01-08-1990  بــ :  

8 - عمرو هادي احمد شرف الدين زكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15040   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1990 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 01-08-1990  بــ :  

9 - السيد معيوف حسن حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17588   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1991 برقم ايداع   3024 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1991  بــ :  

10 - شعبان السيد مصطفى رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17588   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1991 برقم ايداع   3024 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1991  بــ :  
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11 - عمر كليب محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17588   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1991 برقم ايداع   3024 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1991  بــ :  

46 - مازن حسن عبده على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58723   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2009 برقم ايداع   1467 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2009  بــ :  تجديد تعيين السادة اعضاء 

مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 31 / 

4 / 2022 وهم : دكتور محاسب/ مازن حسن عبده - رئيس مجلس الدارة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  

محاسب / احمد سعيد على - عضو مجلس الدارة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  دكتورة/ مها محمد فهيم 

محمود - عضو مجلس الدارة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  الستاذ / احمد عنايت على الباز - عضو 

مجلس الدارة عن بنك التعمير والسكان محاسب / محمود ابراهيم عبد المجيد / عضو مجلس الدارة عن شركة 

التعمير للتمويل العقارى  الستاذ/ احمد مصطفى كمال ابراهيم محمد - عضو مستقل  الستاذ / محمد ابراهيم 

جعفر - عضو مستقل

47 -  احمد عباس محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59760   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-16 

برقم ايداع   2414 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2010  بــ :  استقالة

48 - احمد فاروق عبد الوهاب محمد عبد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    58647   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2009 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  

49 - محمد ممدوح محمد احمد عبد الله  مدير مالى   المقيد برقم قيد    58647   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2009 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  اضافه توقيع : المدير المالي السيد 

/ محمد ممدوح محمد احمد عبد الله بحسابات الشركه بالبنوك توقيع مشترك

50 - الشيماء مجدى مصطفى البهيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58647   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2009 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  

12 - وليد محسن السعيد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17588   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-10-1991 برقم ايداع   3024 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1991  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

,ولرئيس مجلس الدارة الحق ان يعين عدة مديرين اووكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردا    ولرئيس مجلس الدارة السيد/ وليد محسن السعيد إبراهيم وكل من السيد/ السيد معيوف حسن حسين 

والسيد/ عمر كليب محمد حسين والسيد / شعبان السيد مصطفي رزق اعضاء مجلس الدارة منفردين في حق 

الدارة والتوقيع بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف وكل كذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات بأسم الشركة و لمصلحتها و كذلك حق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

أجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

13 - وئام محسن السعيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17588   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1991 برقم ايداع   3024 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1991  بــ :  

14 - منال محمد رضا عبدالخالق ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17588   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1991 برقم ايداع   3024 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1991  بــ :  

15 - صفوت فؤاد بغدادى اباظة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18718   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-1992 برقم ايداع   1487 تم التأشير فى تاريخ 02-05-1992  بــ :  تفويض السيد / صفوت فؤاد 

بغدادى اباظة . رئيس مجلس اداره الشركه في التوقيع علي عقود البيع البتدائيه والنهائيه وقبض الثمن وايداعه 

بخزينه الشركه او بحسابها في البنك واصدار توكيل خاص يبيح نقل ملكيه الشقه لصالح المشتري امام الشهر 

العقاري والتوثيق وفي العموم اتخاذ كافه الجراءات التي تمكنه من اتمام ذلك
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16 - شرين صفوت وصفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15052   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1990 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 31-01-1993  بــ :  

17 - مرجريت جورجى تادرس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    15052   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-08-1990 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 31-01-1993  بــ :  

18 - هناء صفوت وصفى نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15052   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1990 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 31-01-1993  بــ :  

19 - احمد وليد السيد احمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24616   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1994 برقم ايداع   5196 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1994  بــ :  تم تعديل صفته من موصي الى 

متضامن

20 - يارا وليد السيد احمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24616   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1994 برقم ايداع   5196 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1994  بــ :  تم تعديل صفتها من موصية الى 

متضامنة

21 - وليد السيد احمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24616   وتم ايداعه بتاريخ    1994-12-28 

برقم ايداع   5196 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1994  بــ :  تعديل الدرة والتوقيع / يكون للشريك المتضامن 

الول منفردا حق ادارة الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها وله منفردا حق شراء وبيع ورهن وتأجير كل او بعض 

المعدات او اللت اللزمة لنشاط  الشركة , وله حق فتح وغلق الحسابات والسحب من البنوك واصدار خطابات 

الضمان والتوقيع على جميع العقود وعقود الرهن والبيع والشراء للصول والراضى والمنقولت الخاصة 

بالشركة , والتعامل مع كافة البنوك فى جميع المعاملت والتعاملت البنكية وله حق شراء ورهن وشطب العقارات 

والمنقولت والتأجير التمويلى وله حق  تأسيس الشركات بكافة انواعها وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء 

والقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس وللغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك وله الحق فى تفويض وتوكيل 

يكون للشريكين  من يراه او الغير فى كل او بعض مما ذكر وله حق تمثل الشركة اما القضاء والغير .   

المتضامنين الثانى والثالث مجتمعين حق ادارة الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها ولهما مجتمعين حق شراء وبيع 

ورهن وتأجير كل او بعض المعدات او اللت اللزمة لنشاط  الشركة, ولهما مجتمعين حق فتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات الضمان فيما جاوز المبلغ المبين بالفقرة التالية والتوقيع على جميع العقود وعقود الرهن والبيع 

والشراء للصول والراضى والمنقولت الخاصة بالشركة , ولهما حق شراء ورهن وشطب العقارات والمنقولت 

والتأجير التمويلى ولهما مجتمعين حق  تأسيس الشركات بكافة انواعها ولهما حق التوقيع على عقود البيع والشراء 

والقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس وللغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك ولهما مجتمعين الحق فى تفويض 

وتوكيل من يراه او الغير فى كل او بعض مما ذكر ولهما مجتمعين حق تمثيل الشركة اما القضاء والغير .  

يكون لكل من الشريكين المتضامنين الثانى والثالث منفردا حق السحب واصدار الشيكات والتحويلت من 

البنوك واصدار خطابات الضمان بحد اقصى مبلغ 200000 جنيه )مائتان الف جنيها مصريا ( وكذا التعامل مع 

كافة البنوك فى جميع المعاملت والتعاملت البنكية كل منهما منفردا فى حدود ذلك .
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22 - محمد امام اسماعيل عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24173   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1994 برقم ايداع   4175 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1995  بــ :  يملك حق الداره و التوقيع السيد 

/ محمد امام اسماعيل عامر رئيس مجلس الدارة لرئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة و العضو 

المنتدب و جميع أعضاء مجلس الدارة لهم جميعا حق الداره و التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين ولهم 

كافة الصلحيات المخولة لهم من القانون ولهم حق التوقيع امام كافة الهيئات و الفراد بكاقة النواحي الفنيه و 

الداريه من تعيين موظفين وتحديد مرتباتهم و توقيع الجزاءات عليهم وعلى عقود العمل و ادخال التعديلت الفنيه 

التي تتطلبها مصلحة العمل ولهم جميعا حق التوقيع علي العقود امام البنوك وفتح الحسابات و السحب و اليداع و 

التوقيع علي الشيكات و كافة العمال المصرفية وتمثيل الشركه امام وزارة السياحة و الشهر العقاري و السجل 

التجاري و الغرفه التجارية و هيئة التأمينات الجتماعية و مصلحه الضرائب و مصلحه الجمارك و ادارة المرور 

و كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و لهما حق شراء الصول نقدا و بالجل و التوقيع علي عقودها واما 

حق القتراض و الرهن وبيع اصول الشركه و عقارتها وكذلك بيع وشراء و رهن السيارات و التوقيع علي عقود 

القتراض و الرهن لصالح البنوك او للبنك الهلي المصري او للغير و حق توكيل النفس او الغير فى كل او بعض 

مما ذكر و ذلك امام مصلحه الشهر العقاري و التوثيق وامام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية مكفول لكل 

من:  رئيس مجلس الدارة السيد / محمد امام اسماعيل عامر و نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب السيدة 

/ عائشة ابراهيم حسن بحيص و عضو مجلس الدارة السيد / محمد خيرى امام اسماعيل عامر مجتمعين او 

منفردين و كذلك مكفوله لكل من عضو مجلس الدارة السيد / عبدالرحمن محمد فكرى امام اسماعيل و عضو 

مجلس الدارة السيد / عمرو محمد خيرى امام اسماعيل و عضو مجلس الدارة السيد / ابراهيم محمد امام 

اسماعيل عامر و عضو مجلس الدارة السيد / ابراهيم محمد خيرى امام اسماعيل مجتمعين

23 - مجدى السعيد على رضوان  مصفى   المقيد برقم قيد    35263   وتم ايداعه بتاريخ    1998-12-02 

برقم ايداع   6604 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1998  بــ :  استكمال اجراءات التصفية

24 - جرجس ابراهيم عبد النور ابراهيم  مصفى   المقيد برقم قيد    35263   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1998 برقم ايداع   6604 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1998  بــ :  استقاله

25 - احمد مصطفى محمد على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25950   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-1995 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2001  بــ :  تنفيذي -- قرار مجلس إدارة 

الشركة جلسة رقم 11 بتاريخ 22/5/2022      للسيد الدكتور العضو المنتدب التنفيذي ــــ حق التعامل مع 

إدارات المرور فى استخراج تراخيص السيارات والدراجات البخارية وتجديدها واستخراج شهادات البيانات 

والمخالفات والفراج عن الرخص المسحوبة بإدارات المرور المختلفة    قرار مجلس أدارة الشركة جلسة رقم 13 

بتاريخ19/7/2022   موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملبس على أن يمثل السيد 

الدكتور / أحمد مصطفى محمد - بصفته العضو المنتدب التنفيذي للشركة والممثل القانونى لها فى التوقيع على 

عقود البيع والشراء لكافة أصول ومنقولت الشركة من اراضي وعقارات وسيارات ودراجات بخارية للنفس او 

للغير وله حق التمثيل أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وله حق الصلح والبراء والنكار وترك 

الخصومة والتنازل عن الدعاوي المختلفة بكافة أنواعها والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها 

وتعديلتها والتخارج منها مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة له بصفته السابقة كرئيس مجلس الدارة وله الحق 

فى تفويض أو توكيل من يراه من الغير فى بعض أو كل ما ذكر .

26 - على عبدالحليم محمد خضير  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    12404   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-1989 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2001  بــ :  

27 - رشا مسعود خليل حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11972   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   163 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2002  بــ :  تعديل الصفه من شريكه موصيه 

الى شريكه متضامنه

28 - رانيا مسعود خليل حماد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11972   وتم ايداعه بتاريخ    1989-01-18 

برقم ايداع   163 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2002  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح للشركاء 

متضامنين مجتمعين او منفردين

51 - سعد حسن امين عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58647   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2009 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  استقاله السيد / سعد حسن امين 

عيسى
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52 - احمد اسماعيل محمد عبدالغفار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    58647   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2009 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  استقاله السيد / احمد اسماعيل 

محمد عبدالغفار

29 - احمد محمد محمود سليمان الصوفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46014   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2003 برقم ايداع   2562 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2003  بــ :  الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريكين السيد / احمد محمد محمود سليمان الصوفى والسيد / حاتم محمد محمود مجتمعين او منفردين ولهما كافة 

السلطات فى تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم والحق فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع االبنوك والمصارف 

وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء واليجار والبيع والرهن والتنازل لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات واالمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع عن الشركة فى الشهر العقارى 

والضرائب والتأمينات والسجل التجارى والغرفة التجارية وضرائب القيمة المضافة وادارات المرور ومصلحة 

الشهر العقارى وللشريكين المديرين ان يوكل او يفوضا من يريا فى كل او او بعض اختصاصتهما

30 - احمد عبد الهادى احمد على الصاوى  مصفى   المقيد برقم قيد    46767   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2003 برقم ايداع   4667 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2003  بــ :  القائم باعمال التصفيه بالتوقيع 

امام البنوك فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها وجميع المعاملت باسم الشركه 

تحت التصفيه

31 - سمير ابراهيم خليل ابوالجوخ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50020   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2005 برقم ايداع   819 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2005  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع باضافة 

لجميع الشركاء الحق في التنازل والبيع والشراء والرهن لي اصل من اصول الشركة من عقارات او سيارات او 

ممتلكات خاصة بالشركة ومقوماتها المادية والمعنوية وتراخيص التشغيل و العلمات التجارية والسم التجاري 

سواء مجتمعين او منفردين ولمديري الشركة مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة امام القضاء ويكون لي منهم 

التعامل باسم الشركة ولصالحها وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئات و المؤسسات العامة 

والخاصة والتعامل مع كافة البنوك وفتح وغلق الحسابات سواء بالنقد المصري او الجنبي مجتمعين او منفردين 

وايداع وصرف الشيكات البنكية والتعامل مع الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع علي عقود البيع البتدائية و النهائية 

والتوقيع علي عقود شراء وبيع وتاجير السيارات وكذلك جميع المنقولت والعقارات و التعامل مع الهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وعمل خطابات الضمان لدي البنوك وابرام كافة العقود 

مع جميع الجهات والمؤسسات والفراد داخل جمهورية مصر العربية او خارجها وحق البيع للنفس او للغير اي 

اصل من اصول الشركة من عقارات او منقولت او سيارات او اراضي او مخازن او محلت او معارض او 

ممتلكات تخص الشركة كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولمديروا الشركة توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر

32 - وليد محمد اسماعيل اسماعيل اسماعيل جبيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56304   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2007 برقم ايداع   653 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2007  بــ :  تنفيذي

33 - حسن محمود حسن حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  مستقل - غير تنفيذي

34 - غاده  محمد  نور الدين  عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  مستقل - غير تنفيذي

35 - رفيق  رزق ا  انيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  وعضو منتدب - تنفيذي - غير 

مستقل

36 - هانى فؤاد خليل طنيوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  تنفيذي - غير مستقل

37 - مها محمد عبد الفتاح المرقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  مستقل - غير تنفيذي
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38 - عادل سامى جرجس ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  غير تنفيذى - غير مستقل - 

اعادة تشكيل مجلس الدارة - وقبول استقالة السيدة / شيرين لطفى ابراهيم يعقوب

39 - ماجد سامى جرجس ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  غير تنفيذى - غير مستقل

40 - ايمن خير ا حسن خير ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  تنفيذي - غير مستقل

41 - حليم رمزى حليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    2008-09-21 

برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  تنفيذي - غير مستقل

42 - طارق عمر محمود دبا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  تنفيذى - غير مستقل

43 - سعيد مريد عطا جريس  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  غير تنفيذى - غير مستقل

44 - عماد جاد بدرس بدروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  مستقل - غير تنفيذي

45 - ماجد حلمى حبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58300   وتم ايداعه بتاريخ    2008-09-21 

برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  غير تنفيذى - غير مستقل

53 - محمد احمد محمد عبدا  مدير عام   المقيد برقم قيد    23791   وتم ايداعه بتاريخ    1994-09-06 

برقم ايداع   3322 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2011  بــ :  ييمثل المدير العام الشركه فى علقاتها مع الغير 

وله في ذلك اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون 

او اللئحه التنفيذيه للجمعيه العامه ويكون للسيد الدكتور محمد احمد محمد عبدا منفردا الحق في فتح الحسابات 

في البنوك باسم الشركه واليداع والسحب والقتراض والرهن وذلك تحقيقا لغراض الشركه والتوقيع علي 

الشيكات والتوقيع على كافة انواع التعاقدات والوراق أمام جميع الجهات الرسميه وغير الرسميه والقطاع العام 

والخاص وله حق التعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم ودفع 

وقبض كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجارية وابرام جميع العقود والمشاركات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه وكذلك بيع اي أصل من أصول الشركه وله شراء وبيع جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت بالنقد او بالجل وله تفويض الغير كتابة وذلك بصفته للقيام بكل اوبعض مهامه 

نيابة عنه في غيابه وتفويض السيد المدير العام في التنازل والتصالح عن كافة الدعاوي القضائيه المقامه    من 

الشركه واللجوء للتحكيم والتصالح أمام كافة الجهات الدارية والقضائيه وله الحق في توكيل او تعويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر وتفويض السيد المدير العام في التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس او الغير 

وله حق توكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر

54 - احمد محمد عبد النبى غنيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    63513   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2013 برقم ايداع   177 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2013  بــ :  اداره الشركه والتوقيع للشريكين 

المتضامنين السيد / احمد محمد عبد النبى غنيم والسيده / لما انور ابو زيد مهدى وصفتهما مديرين وشركاء 

مجتمعين ولهم حق تمثيل الشركه امام البنوك واليداع والسحب والتحويلت البنكيه الداخليه والخارجيه واستلم 

الشيكات والتعامل مع البنوط والقروض ولهم الحق فى الرهن وبيع الصول الثابته والمتحركه والممتلكات 

والراضى وجميع مقرات الشركه والسيارات وتمثيل الشركه فى الشهر العقارى والتعامل فى كافه ما يتعلق 

بالشركه ومع الجهات الحكوميه والغير حكوميه

55 - سماح حسين  حسين  علي  اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2013 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  

56 - ناصر محمد محمود احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2013 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  مجتمعين

57 - هند محسن محمود سيد احمد  امين صندوق   المقيد برقم قيد    63649   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2013 برقم ايداع   1052 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2013  بــ :  

Page 59 of 91 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

58 - داليا حازم جميل خورشيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    63673   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

المالية القابضة ش .م . م بدل من / باسم محمد صلح عبد السلم - الموافقة بالجماع علي منح السيدة/ داليا حازم 

جميل خورشيد العضو المنتدب الجديد )منفردا( كافة الصلحيات الواردة بالسجل التجاري وإلغاء كافة الصلحيات 

الواردة بالسجل التجاري لي من أعضاء المجلس والمديرين بالشركة بخلف العضو المنتدب الجديد - الموافقة 

بالجماع علي قبول استقالة الستاذ/ علء محمد العفيفي عبد العظيم – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

59 - ابراهيم محمد محمد حسنين كرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63673   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   1169 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

المالية القابضة

60 - نهى فتحى عبد الغنى حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64513   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2014 برقم ايداع   374 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

61 - محمد فتحى عبدالغنى حامد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    64513   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2014 برقم ايداع   374 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح 

/  للشركاء الثلثه مجتمعين او منفردين للشريك الول / محمد فتحى عبدالغنى والشريك الثانى / احمد فتحى 

عبدالغنى حامد والشريك الرابع / فتحى عبدالغنى حامد

62 - خالد عبدالعليم محمود الساكت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22474   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1994 برقم ايداع   473 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  رفع الوليه عن 2 شريك موصى 

لبلوغهم سن الرشد

63 - محمد رفعت صابر توفيق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22474   وتم ايداعه بتاريخ    1994-02-12 

برقم ايداع   473 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  مدير فرع الكائن بالعنوان قطعه 22 بلوك 13 

المنطقه العاشره مدينه نصر

64 - نادر احمد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22474   وتم ايداعه بتاريخ    1994-02-12 

برقم ايداع   473 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2015  بــ :  مدير فرع الكائن فى / 9 ش احمد نور الدين 

المنطقه السادسه م نصر

65 - هشام محمود عبد الجواد فرج ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51811   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2005 برقم ايداع   5508 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2016  بــ :  تم تعديل صفه الشريك من 

موصى الى متضامن

98 - محمود عبد الرؤوف محمد علم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    77955   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   1768 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

99 - احمد فتحى على عبد المطلب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    44947   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2002 برقم ايداع   5292 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تخارج الشريك / احمد فتحى 

على عبد المطلب

100 - فهمى على عبد المطلب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    44947   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2002 برقم ايداع   5292 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح / 

للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط الحق في البيع للنفس والغير بالنسبه لصول الشركه وذلك بموجب عقود بيع او 

توكيل بالبيع للنفس وكذلك لهم الحق في توكيل الغير او بأي وجه من اوجه التصرف

101 - هديه محمد ابراهيم حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79940   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   6837 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

102 - ربيع محمد ابراهيم حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    79940   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   6837 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خروج الشريك / ربيع محمد 

ابراهيم حامد واستلمه كافه حقوقه
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66 - محمود عبد الجواد فرج ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    51811   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2005 برقم ايداع   5508 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2016  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح: ) 

يكون حق الدارة والتوقيع منفردا  للشريك المتضامن ) الدكتور/ محمود عبد الجواد فرج ا ( وذلك في معاملت 

الشركة وتعهداتها والتعامل بإسم الشركة وإبرام عقود البيع والشراء لصالح الشركة , والبيع للنفس أو للغير لكافة 

أصول الشركة الثابتة والمتداولة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وغيرها , وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وحق القتراض منها والرهن والسحب واليداع وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك وله إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة وكذلك 

التصالح والنكار والبراء , وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ( .

67 - وديع ايوب بطرس هارون  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    71187   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   6561 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح حق الداره والتوقيع عن الشركه لكل من السيد / وديع ايوب بطرس هارون والسيده / رشا وديع ايوب 

بطرس مجتمعين او منفردين فى كافه معاملتها ولهما فى ذلك اوسع السلطات مجتمعين او منفردين فى التعامل 

باسم الشركه وذلك لتحقيق غرض الشركه ويشمل حق الداره التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والهيئات والمؤسسات والفراد والشركات والبنوك فى جميع المعاملت البنكيه من فتح الحسابات الجاريه واصدار 

الشيكات والتوقيع عليها وتحصيله الشيكات والتوقيع على عقود القروض والرهون وفتح العتمادات المستنديه 

واصدار خطابات الضمان وخلفه وجميع ما يلزم من اجراءات تحقق مصلحه الشركه ولهما مجتمعين او منفردين 

الحق فى توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر

68 - سوزان جورج أيوب بطرس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71187   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   6561 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

69 - احمد السيد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19428   وتم ايداعه بتاريخ    1992-09-07 

برقم ايداع   3028 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2017  بــ :  تعيين ممثل لبنك الستثمار القومى بدل من السيد 

/ محمد طلعت محمد حشمت

70 - حسن سيد حسن على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    76956   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   11485 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  اضافه حق التوقيع على عقود 

الرهن بكافه انواعها للشركاء المتضامنون مجتمعين او منفردين لصالح البنوك
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71 - مصطفى عبد السلم مصطفى النور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63264   وتم ايداعه بتاريخ    

تعديل صلحيات التوقيع  24-10-2012 برقم ايداع   5280 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  -

عن الشركة   الموافقة على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة بالنسبة للسيد / مصطفى عبد السلم النور 

واعتباره ) فئه أ ( بدل  من ) الفئه ب ( لتصبح التوقيعات كالتالي :   الفئة ) أ (  محمد حازم عادل بركات, محمد 

عبد المنعم عبد الفتاح عمران , علء الدين حسونة محمود سبع, مصطفى عبد السلم مصطفى النور  الفئة ) ب (  

أحمد عبد المنعم مدبولي, مصطفى صلح الدين صبري البكباشي.  يكون لي عضوين من الفئة ) أ ( أو أحد 

أعضاء الفئة ) أ ( مجتمعا  مع أحد أعضاء الفئة ) ب ( التي:  الحق في الحضور وتمثيل الشركة أمام كافة 

الوزارات والهيئات العامة والخاصة والمصالح والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والجهات الدارية المعنية ووزارة الستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وقطاعاتها والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية 

ومأمورياتها ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ومأمورياتها ومصلحة التسجيل التجاري ومكاتب السجل 

التجاري والتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية المختصة وبورصات الوراق المالية وشركة مصر 

للمقاصة واليداع والقيد المركزي.  الحق في تعيين أو إقصاء أو فصل أو أسناد عمل لموظفي ومستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و كذا السلطات والصلحيات الممنوحة لهم في نطاق إدارة الشركة و سير 

العمل اليومي لها والحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإصدار والتوقيع على خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت الئتمانية وحسابات جاري المدين 

والحق في تقديم الضمانات والرهونات والقراض والقتراض والتوقيع على عقود القرض والرهن وفك أو شطب 

الرهن نيابة عن الشركة وعلى كافة القرارات والتعهدات والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بها في 

جمهورية مصر العربية أو خارجها والحق في التوقيع على عقود الشراء أو البيع البتدائية أو النهائية أمام الشهر 

العقاري  لكافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة والعقارات والراضي والسيارات في جمهورية مصر العربية أو 

خارجها والحق في تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأموريتها وذلك في التقديم والتوقيع 

نيابة عن الشركة على جميع الطلبات الخاصة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري وكذا كافة اللتماسات 

والعتراضات   وحوافظ المستندات, وتعديل الطلبات والتنازل عنها, وتقديم المشروعات وتسليم واستلم الوراق 

والمستندات من مكاتب الشهر العقاري, وفي القيام بجميع العمال التي تتصل بشهر المحررات والعقود من 

استخراج واستلم كشوف التحديد أو كشوف المكلفات من الضرائب العقارية, وتقديم المحررات بعد شهرها, 

وحضور المعاينات المبدئية والتوقيع على كشوف التحديد المساحي والستمارات المساحية وأعمال الرشاد 

المساحي, والتمثيل أمام المكاتب الهندسية وخصوصا  أمام هيئة المساحة المصرية ومصلحة الضرائب العقارية 

وعمل المعاينات اللزمة, والتوقيع على استمارات التغيير أو التعامل والتمثيل أمام الهيئة العامة للمجتمعات 

العمرانية ومجالس تنمية المدن الجديدة والمحافظات, وفي تقديم الطلبات واستخراج وإستلم الشهادات وتراخيص 

المباني المطلوبة للشهر العقاري والصور الرسمية منها, وبوجه عام في القيام بجميع العمال الخاصة بمصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق وجميع الجهات التي يلزم اللجوء إليها لستيفاء أعمال الشهر والتسجيل بالجهات الحكومية 

أو غيرها والحق في التوقيع على عقود كفالة وضمانة الغير لصالح الشركة وعلى كافة القرارات والتعهدات 

والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بها في جمهورية مصر العربية أو خارجها والحق في قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل في جمهورية مصر العربية أو خارجها والحق في التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وكذا عقود الشتراك في تأسيس الشركات والعقود البتدائية والنظمة الساسية وتعديلتهم وعلى 

أية إقرارات أو طلبات أو ملحق أو قرارات, قبل التأسيس أو بعد التأسيس وذلك بالنسبة للفئة  ) أ ( والحق في 

اتخاذ وإصدار كافة القرارات لصالح الشركة - أيا  كان نوعها- بالنيابة عن الشركة أو في أي من الشركات التي 

تملك فيها الشركة حصصا  او أسهما  وحضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية و إصدار و 

التصويت نيابة عن الشركة على كافة القرارات بما يشمل القرار بحل أو تصفية أية شركة تكون الشركة مالكة 

لحصص أو أسهم فيها وقبض الرباح أو المستحقات وقبض واستلم ناتج التصفية والمستحقات الخاصة بالشركة 

نيابة عنها والتوقيع على كافة العقود أيا  كان نوعها والقرارات والملحق اللزمة لتنفيذ ذلك أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية المختصة في جمهورية مصر العربية أو خارجها والحق في التوقيع على عقود و أوامر 

شراء أو بيع السهم أو الحصص أو السندات أو الدوات والوراق المالية الخرى وتحديد وقبض الثمن نيابة عن 

الشركة والتوقيع على عقود فتح الحساب للعملء وعلى كافة القرارات والتعهدات والمستندات والملحق اللزمة 
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والمتعلقة بذلك أمام شركات السمسرة في الوراق المالية و أمام بورصة الوراق المالية وأمام الشهر العقاري 

وشركات الحفظ المركزي وأمناء الحفظ نيابة عن الشركة واستلم و تسليم السهم وصكوك وشهادات السهم 

والعقود والمستندات ودفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بنقل ملكية السهم أو الحصص والتعامل على حسابات 

الشركة لدى الشركات العاملة في مجال الوراق المالية والحق في التفاوض والتوقيع على كافة العقود والتفاقيات 

اللزمة لمباشرة الشركة لعمالها أو أية عقود مرتبطة أو متصلة بنشاط الشركة أو مكملة أو متممة له في 

جمهورية مصر العربية أو خارجها, الحق في اختيار أو تعيين المستشارين وتوكيل المحامين لتمثيل الشركة في 

إقامة الدعاوى باسم الشركة وفي الحضور والدفاع عنها سواء كمدعي أو مدعى عليها أمام كافة النيابات أو المحاكم 

على اختلف درجاتها في جمهورية مصر العربية أو خارجها والموافقة على أو طلب الموافقة على التحكيم ولهم 

حق توكيل أو تفويض أحد أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر.

72 - عبدالعزيز محمد عبده عبدا يمانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80761   وتم ايداعه بتاريخ    

للسيد المهندس / عبد العزيز  17-10-2018 برقم ايداع   8814 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  -

محمد عبده عبد ا يماني رئيس مجلس الدارة والقائم بأعمال العضو المنتدب له الحق في ممارسة اعمال الدارة 

التنفيذية للشركة وتسيير العمال اليومية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة والموظفين والمستشارين .  

ولكل من المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد ا يماني رئيس مجلس الدارة والستاذة / هديل صالح عبد  -

ا كامل عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها داخل البلد وخارجها امام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة التأمينات 

الجتماعية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي كما لهما الحق مجتمعين او 

منفردين في تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

73 - حازم حسين رشاد حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80761   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   8814 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  ممثل عن بنك البركه - مصر

74 - حسام بن الحبيب بن الحاج عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80761   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   8814 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  ممثل عن بنك البركه - مصر

75 - احمد حسين فايق صبور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24102   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-10-1994 برقم ايداع   4025 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  صلحيات الصرف  

هاني محمد ممدوح عرفات     بعد   التعديل ) توقيع اول  وثاني مجتمعين (    توقيع اول - بدون حد أقصي  :   -

محمد  محمد حسن علي               - المدير التنفيذي للنقدية والبنوك   - - الرئيس التنفيذي للقطاع المالي   -

احمد حسين فايق صبور        -  عامر سالم                - رئيس قطاع    توقيع ثاني – بدون حد أقصي  :  -

تامر  عماد جورج اسكندر              - عضو مجلس الدارة  - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   -

شريف السيد ابراهيم محمد   - الرئيس التنفيذي لدارة  محمد حسن عرفان        - عضو مجلس الدارة  -

الصول

76 - غادة حسين محمد البيلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83789   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2019 برقم ايداع   6527 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  مستقل

77 - هاني اسعد عبد المتجلي اسعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83789   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2019 برقم ايداع   6527 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  مستقل
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78 - هشام احمد محمود عكاشة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83789   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2019 برقم ايداع   6527 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  غير تنفيذى - الموافقة بالجماع 

الستاذ / هشام أحمد محمود عكاشة – رئيس  علي إعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح علي النحو التالي:  1-

الستاذ/ كريم محمود يوسف سعادة  مجلس الدارة "غير تنفيذي" - ممثل  عن شركة الهلي كابيتال القابضة  2-

الستاذة / مي هشام محمود  – عضو مجلس الدارة المنتدب - ممثل  عن شركة الهلي كابيتال القابضة  3-

الستاذ / كريم  عصفور – عضو مجلس الدارة "غير تنفيذي" - ممثل  عن شركة الهلي كابيتال القابضة  4-

عادل محمود أبو النجا – عضو مجلس الدارة "غير تنفيذي" - ممثل  عن شركة الهلي كابيتال القابضة  5-

الستاذ/ هاني اسعد عبدالمتجلي  الستاذة / غادة حسين محمد البيلي - عضو مجلس إدارة - مستقل   6-

اسعد - عضو مجلس إدارة - مستقل   ثالثا : اعتماد سلطات وصلحيات التوقيع البنكية لعضاء مجلس الدارة علي 

المبالغ  تكون صلحيات التوقيع علي حسابات الشركة لدي البنوك توقيع مشترك كالتالي :  أ - النحو التالي:   •

حتي عشرة مليون جنية :  توقيع اول الستاذ / كريم محمود يوسف سعادة   توقيع ثاني الستاذة / علياء عادل 

المبالغ بدون حد أقصي : توقيع مشترك للسيد / هشام أحمد محمود عكاشة -رئيس مجلس الدارة  فوزي   ب -

التوقيع في أذون وسندات الخزانة والودائع والشهادات  والسيد / كريم محمود يوسف سعادة -العضو المنتدب  •

والوعية الدخارية بدون حد أقصي يكون منفردا لي من الستاذ / كريم محمود يوسف سعادة أو الستاذة / علياء 

مع البقاء علي كافة الصلحيات بالسجل التجاري كما هي دون ثمة تغيير . عادل فوزي .  •

79 - طارق عمر السيد عزمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84401   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   280 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  تفويض السيد / على عبد العزيز 

عزت رياض فى اتخاذ كافه الجراءات اللزمة والتوقيع على كافه المستندات اللزمة نحو الفراج عن رأس مال 

الشركة وله حق التوقيع فى التعامل على حساب الشركة واجراءات التحويلت الخاصة البنكية الداخلية والخارجية 

بالبنك العربى الفريقى الدولى

80 - منى عصمت السيد عبدالسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85713   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   6753 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  غير تنفيذي - مستقل / استقاله

81 - باكينام محمد الهامى كفافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85713   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   6753 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  غير تنفيذى مستقل

82 - ايمن منصور منصور محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    87530   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   6255 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  خروج الشريك السيد / ايمن 

منصور منصور محمد للوفاه

83 - محمد قرني ابو سريع محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  تنفيذي

84 - محمود مصطفى شعبان بدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  غير تنفيذي

85 - على عبد العزيز عزت رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  تنفيذي

86 - احمد فتحي محمد ابو زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  غير تنفيذي

87 - خالد عماد الدين على احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة الصفاة 

للستثمار - غير تنفيذي

103 - هانى محمود امين سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79940   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   6837 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره وحق التوقيع 

ليصبح / حق الداره والتوقيع عن الشركه للسيد / هانى محمود امين سليمان منفردا وذلك امام كافه الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه والبنوك بما في ذلك اليداع والسحب واصدار الشيكات باسم الشركه
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104 - عبد الدايم عدلى عبدالنعيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85398   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   5232 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع : لجميع 

الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين امام المصالح الحكوميه والغير حكوميه وكذلك لهم حق التوقيع او حذف 

او قبض الشيكات وذلك لبد من توقيع جميع الشركاء فيما ل يتجاوز 75000 جنيه فيما عدا ذلك لبد من توقيع 

جميع الشركاء فيما يتجاوز مبلغ 75000 او تفويض من باقي الشركاء

105 - هانى على رفاعى على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85398   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   5232 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  واستلم كافة حقوقة

106 - حسن بكرى جاد كساب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    78152   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2018 برقم ايداع   2240 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  خرج للوفاه

107 - شادية محمد جاد كساب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    78152   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2018 برقم ايداع   2240 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح / للشريكه الولى المتضامنه الستاذه / شاديه محمد جاد كساب منفرده ولها كافة السلطات لتحقيق غرض 

الشركة وبشرط ان تكون تلك العمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها ولها حق البيع والشراء 

باسم الشركة والتوقيع على العقود وفتح الحسابات بالبنوك والصرف واليداع وتوقيع الشيكات والرهن والقروض 

0

108 - سامح احمد اسماعيل النمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    53144   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   7135 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

109 - مصطفى خليل محمد شكيو  مدير فرع   المقيد برقم قيد    53144   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   7131 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

110 - سيد فرج سيد غراب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    53144   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2022 برقم 

ايداع   7133 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

111 - مارسيلينو ايليا عبد ا ميخائيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18459   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1992 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

112 - ايمن محمد رفعت علم الدين صالح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18459   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-1992 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  
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88 - احمد شعبان عبدا شعيب  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  مستقل   للسيد  احمد فتحى محمد 

ابوز يد بصفته والممثل القانونى للشركة امام القضاء والغير له حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات  الرسمية 

الحكومية وغير الحكومية  وكافة المصالح الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص الشهر العقارى , 

الغرفة التجارية, مصلحة الضرائب , ومكاتب العمل وكذا كافة الهيئات العامة وعلى الخص هيئة الرقابة المالية , 

هيئة الستثمار , هيئة الصادرات والواردات والهيئة القومية للتامينات وله حق تمثيل الشركة  والتوقيع  عنها امام 

كافة ادارات المرور وله حق التوقيع نيابه عن الشركة امام كافة البنوك وله حق فتح الحسابات البنكية وكذلك 

التوقيع على عقود القتراض والتسيهلت البنكية والتمويلية والئتمانية والعتمادات  والسحب واليداع والتوقيع 

على الشيكات منفردا بدون حد اقصى سوء بالعملة المحلية او الجنبية وذلك فى جميع البنوك كما له حق التوقيع 

على عقود شراء او بيع اورهن اصول الشركة الثابتة او المتداولة وله الحق فى جميع الصلحيات والختصاصات 

المخوله له بالقانون , كما له الحق فى التوقيع على كافة العقود التى تبرمها الشركة وكذا عقود تعديل النظام 

الساسى للشركة , وله الحق فى تفويض من يراه صالحا  فى كل او بعض ما اختص به من صلحيات 

واختصاصات .  كما يكون للسيد/ محمد قرني أبو سريع بصفته العضو المنتدب  و كذا السيد/ علي عبد العزيز 

عزت رياض ) عضو مجلس ادارة تنفيذى ( ) مجتمعين او منفردين (  الحق فى تنفيذ كافة السياسات والتوجيهات 

التى  يضعها مجلس الدارة ولهما الحق فى تولى  كافة  العمال التنفيذية اليومية للشركة من متابعة وتحقيق 

اهداف الشركة مع صلحيتهما فى الشراف والمتابعة على كافة ادارات الشركة والتوقيغع على العقود التى تبرمها 

مع الشركة , كما لهما الحق فى التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية والتوقيـــع أمـــام مصلحة الشهرالعقاري والتوثيق بكافة ماموريتها وكذا السجل التجارى 

وكافة الهيئات العامة وكذا البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى ولهما الحق فى 

التوقيع عن الشركة امام كافة المعاملت البنكية من سحب وإيداع وتحويل وفتح وغلق الحسابات البنكية وتوفيع 

محمد قرني ابو سريع محمد         على  السم  )أ( الشيكات البنكية وذلك على النحو التالي .   فئة التوقيع

حسن سيد احمد  محمد فايز زاهر محمد  محمود عاطف محمد مرسي الزيات  )ج( عبد العزيز عزت رياض  )ب(

حسن وهدان   يكون حق التوقيع لى شخصين من فئة )أ( في الجدول أعله مجتمعين بحد أقصى عشر مليون 

جنية مصري ل غير ما يعادلهم  بالعملت الجنبية .  يكون حق التوقيع لي شخص من فئة )أ( مجتمعا مع أي 

شخص من فئة )ب( في الجدول أعله بحد أقص خمسة مليون جنية مصري لغير أو ما يعادلهم بالعملت الجنبية 

.  يكون حق التوقيع لي شخص من فئة )ب( مجتمعا مع أي شخص من فئة )ج( في الجدول أعله بحد أقصى 

مائة الف جنية مصري ل غير أو ما يعادلهم بالعملت الجنبية .  هذا وقد تم الموافقة بالجماع على الغاء كافة 

الصلحيات والختصاصات السابق التأشير بها في السجل التجاري للشركة .

89 - هاجر محمد عبد الوهاب محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  مستقل

90 - نهال محمود مصطفى شعبان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة الجزور القابضة 

- غير تنفيذي

91 - محمود جعفر سعد الدين عبدون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89669   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-1995 برقم ايداع   4498 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة الصفاة 

للستثمار - غير تنفيذي

92 - هشام عفيفي عرفه محمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89341   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   4279 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  تفويض السيد الستاذ/هشام 

عفيفي عرفه محمد منفرد ا في فتح والغاء الحسابات البنكية للشركة لدى البنوك والسحب واليداع والتحويل من 

البنوك والمصارف وتوقيع الشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية والفراج عن رسامال الشركه وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق قي التفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

93 - اشرف وديع جرجس بشاى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89743   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-24 

برقم ايداع   6592 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  
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94 - عبدالرؤوف محمد علم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77955   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-21 

برقم ايداع   1768 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج الشريك السيد / عبدالرؤوف محمد علم 

للوفاه

95 - مصطفى عبد الرؤوف محمد علم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    77955   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   1768 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  اداره الشركه والتوقيع عليها 

للطرفان الخامس مصطفى عبد الرؤوف محمد علم والسادس محمد عبد الرؤوف محمد علم مجتمعين او 

منفردين ولهما كافه السلطات المطلقه في تحقيق اغراض الشركه وفتح حسابات بالبنود والقراض والقتراض 

وليداع والسحب والرهن والئتمان

96 - صباح عبد الرؤوف احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    77955   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   1768 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

97 - فاطمه عبد الرؤوف محمد علم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    77955   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   1768 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

113 - جمال عطا ل مرجان غالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18459   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1992 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خروج ودخول شريك موصى 

مذكور بالعقد    الدارة والتوقيع: ـ اتفق الشركاء على تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة للشركاء المتضامنين   السيد / ايمن محمد رفعت علم الدين صالح والسيد/ سامح محمد جمال الدين فهيم 

والسيد/ محمد سيد شحاتة سلمة   والسيد/ مارسيلينو ايليا عبد ا ميخائيل )مجتمعين او منفردين (وذلك امام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية وامام وزارة السياحة والمحكمة المختصة وامام السجل التجاري والقلم التجاري 

وقلم المحضرين والغرفة التجارية والشهر العقاري ووزارة السياحة وإدارة التفتيش السياحي وغرفة شركات 

ووكلء السياحة والسفر والتوقيع على عقود اليجار واثبات التاريخ امام الشهر العقاري وكذلك التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم أما حق  التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان فيكون لثنين من الشركاء المتضامنين  السيد / ايمن محمد رفعت 

علم الدين صالح والسيد/ سامح محمد جمال الدين فهيم والسيد/ محمد سيد شحاتةسلمة مجتمعين اما حق القرض 

والرهن وبيع اصول وممتلكات الشركة من الراضي والسيارات فيكون لكل الشركاء المتضامنين )مجتمعين فقط( 

ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى بعض اوكل ماذكر .

114 - محمد سيد شحاته سلمه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18459   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1992 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

115 - سامح محمد جمال الدين فهيم محمد المهدى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18459   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-03-1992 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

116 - سامى محمد حسنى العقاد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61622   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2011 برقم ايداع   4031 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خرجت للوفاه

117 - شاديه محمد صلح الدين عبدالغني  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    61622   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2011 برقم ايداع   4031 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعديل صفتها من 

شريك موصى الى شريك متضامن واصبح حق الداره والتوقيع عنها و تمثيلها قانونا امام كافه الجهات الرسميه و 

غير الرسميه موكل للطرف الثاني السيده / شاديه محمد صلح الدين ويكون له اوسع السلطات في اداره الشركه و 

تصريف امورها و عليها ان تلتزم بكافه القوانين و اللوائح الصادره بشان التعليم الخاص و ماقد يصدر منها 

مستقبل كما يكون لسيادتها الحق في فتح الحسابات البنكية الجاريه باسم الشركة في كافه البنوك المصريه و 

الجنبيه و يكون لها الحق كل الحق في اليداع و السحب النقدي من هذه البنوك في اي وقت كما ان لسيادتها الحق 

في توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

118 - مايكل عزيز راغب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67431   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-27 

برقم ايداع   4768 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

119 - مينا عاطف اسكندر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67431   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-27 

برقم ايداع   4768 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه
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120 - عصام شاكر قلته بولس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    67431   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2015 برقم ايداع   4768 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

واصبح للشريك المتضامن السيد /عصام شاكر قلته بولس منفردا وله فى ذلك كافه الصلحيات والسلطات لتحقيق 

غرض الشركه

121 - اميره سعيد محمد  نجم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63186   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2012 برقم ايداع   4941 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح لكلا  من : السيد / مرقس ميلد ميخائيل شنودة والسيده / أميرة سعيد محمد نجم والسيد / احمد حامد محمد 

احمد ابراهيم مجتمعين أو منفردين أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وللشريكين المتضامنين التعامل مع 

البنوك من سحب وايداع وفتح حسابات مجتمعين أو منفردين

122 - احمد حامد محمد احمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63186   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2012 برقم ايداع   4941 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

123 - مرقس ميلد ميخائيل شنوده  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    63186   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2012 برقم ايداع   4941 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

124 - ايهاب حلمى الياس زخارى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    72805   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   205 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  تخارج واستلم كافة حقوقه

125 - بطرس نادى راشد صليب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    72805   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   205 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها امام 

جميع الجهات الحكومية والهلية موكلة للشريكين السيد / بطرس نادى راشد صليب والسيد / ايهاب نادى راشد 

صليب مجتمعين او منفردين والتعامل مع البنوك من سحب وايداع وفتح الحسابات البنكية وكافة الجراءات البنكية 

المتعلقة بحسابات الشركة وتمثيلها ولهما الحق فى توكيل الغير واما التصرفات الخاصة برهن او بيع عقارات 

الشركة او القروض من البنوك فتصدر من الشريكين مجتمعين فقط

126 - احمد على محمد ابوالعل  شريك   المقيد برقم قيد    66363   وتم ايداعه بتاريخ    26-03-2015 برقم 

ايداع   1715 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  الوفاة

127 - احمد احمد على محمد ابو العل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66363   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2015 برقم ايداع   1715 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع عن الشركة 

للشريكين المتضامنين السيد/ احمد احمد على محمد ابو العل والسيدة / عزة مصطفى محمود الجوهرى ) مجتمعين 

او منفردين ( الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما فى سبيل ذلك 

اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركة ولهما الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات المدينة والدائنة واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض اختصاصتهما وكل ذلك بأسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها

128 - عبد الرحمن محمد ولى الدين محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    76872   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2017 برقم ايداع   11241 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  للشريك المتضامن/ عبد 

الرحمن محمد ولي الدين محمد والسيد/ صالح مسعود محمد السيد منفردين أو مجتمعين لهم حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية وتمثيل وادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وخاصة الشهر العقاري وكذلك الحق في ابرام العقود من شراء وبيع وكفالة الغير امام الشهر العقاري وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها خاصة المبانى والراضى والسيارات لنفسه 

أو للغير ولهم حق ابرام كافة العقود والمشارطات والمناقصات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل أوبعض ما ذكر.

129 - احمد علي سعيد عبد العاطي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76872   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2017 برقم ايداع   11241 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  تخارج وأستلم كافة حقوقه

130 - طارق محمد عيد احمد عزام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    76872   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2017 برقم ايداع   11241 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  تخارج وأستلم كافة حقوقة

131 - منار ربيع محمد الشيخ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    84303   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2019 برقم ايداع   8761 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  
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132 - خميس شريف خميس فرهود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    84673   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2020 برقم ايداع   1637 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

133 - محمود عبد العظيم امين عبد العاطى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    84673   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2020 برقم ايداع   1637 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع نيابه عن 

الشركة موكله للطرفين مجتمعين او منفردين ولهم حق تمثيل الشركة لدى كافه الجهات الحكومية والغير حكومية 

وشركات قطاعى العمال العام والخاص والبنوك فى كافه المعاملت والتعاقدات ولهم حق القتراض والرهن 

والبيع وكافه انواع التصرفات بشرط ان تكون جميع العمال بأسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها
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تجديد افراد

1 - محمود محمد كمال منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6726   قيدت فى   24-11-1986 برقم ايداع    

3309 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

2 - مصنع محمد عبد المطلب محمد للثاث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19205   قيدت فى   1992-07-28 

برقم ايداع    2509 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-27

3 - تعديل السم التجارى ليصبح  مصنع اثاث محمد عبدالمطلب محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19205   

قيدت فى   27-10-2009 برقم ايداع    5006 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2019-10-26

4 - محمد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58801   قيدت فى   27-04-2009 برقم ايداع    

2008 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

5 - عادل احمد احمد فقير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68790   قيدت فى   08-02-2016 برقم ايداع    

1059 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

6 - سيد عبد الرحمن احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72682   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

10506 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

7 - مجدى محمد محمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24159   قيدت فى   16-03-2015 برقم ايداع    

1417 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

8 - مجدى محمد محمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24159   قيدت فى   25-10-1994 برقم ايداع    

4132 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-24

9 - رامى مكرم عبد المسيح عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50336   قيدت فى   26-03-2005 برقم ايداع    

1636 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

10 - مدحت حسين احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51712   قيدت فى   20-09-2005 برقم ايداع    

5247 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

11 - محمد عبدالحليم يوسف رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66689   قيدت فى   23-06-2015 برقم 

ايداع    2570 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

12 - أحمد عبدالنبي عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70968   قيدت فى   27-07-2016 برقم ايداع    

6012 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

13 - المير عنتر امين عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71053   قيدت فى   03-08-2016 برقم ايداع    

6237 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

14 - صموئيل عاطف زكى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74882   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    5554 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

15 - عماد بهجت مصطفى بهجت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75326   قيدت فى   13-08-2017 برقم ايداع    

6909 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

16 - محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1567   قيدت فى   15-07-1984 برقم ايداع    992 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-14

17 - سيد عبدالمنعم فايز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14496   قيدت فى   15-04-1990 برقم ايداع    

1080 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

18 - مطبعه صبرى العليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17944   قيدت فى   12-12-1991 برقم ايداع    

3809 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

19 - محمد سيد احمد الدخاخنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44133   قيدت فى   07-07-2002 برقم ايداع    

2993 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-06

20 - هاني محمد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44216   قيدت فى   21-07-2002 برقم 

ايداع    3242 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-20
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21 - عبد المجيد محمد بخيت بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45276   قيدت فى   21-01-2003 برقم 

ايداع    342 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-20

22 - محمد عطية حامد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55690   قيدت فى   17-06-2007 برقم ايداع    

3285 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

23 - تعديل اسم تجاري ليصبح  محمد بركات للموبيليات والنخف والتحف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55690   

قيدت فى   04-12-2006 برقم ايداع    7961 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-03

24 - ناصر محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55974   قيدت فى   25-12-2006 برقم ايداع    

8640 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

25 - فيصل فريد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56460   قيدت فى   12-03-2007 برقم ايداع    

1372 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

26 - حمدى محمود السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56557   قيدت فى   04-04-2007 برقم ايداع    

1858 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-03

27 - حمدى محمود السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56557   قيدت فى   17-04-2007 برقم ايداع    

2066 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

28 - مصطفى عصام ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65937   قيدت فى   04-01-2015 برقم 

ايداع    59 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

29 - محمد فكرى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68814   قيدت فى   09-02-2016 برقم ايداع    

1116 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

30 - أحمد زكريا حلمي عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74050   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

3412 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

31 - حسام محمد حسن حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74869   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

5497 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

32 - عاطف عبد الهادى حسين محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75093   قيدت فى   2017-07-26 

برقم ايداع    6178 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

33 - على محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75203   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

6491 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

34 - جمعة زكى احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75234   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

6602 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

35 - محمد سليم اسماعيل سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75243   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

6628 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

36 - محمد احمد ابراهيم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22132   قيدت فى   14-12-1993 برقم ايداع    

4481 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

37 - محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22132   قيدت فى   02-08-2006 برقم ايداع    

5025 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

38 - محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22132   قيدت فى   02-08-2006 برقم ايداع    

5026 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

39 - حسن ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29399   قيدت فى   09-12-1996 برقم ايداع    

6127 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-08

40 - على رشاد الديب ابو العز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66919   قيدت فى   08-09-2015 برقم ايداع    

3643 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

41 - سامح عبدالحميد جاد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74449   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

4409 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

42 - خالد محمود احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39553   قيدت فى   10-06-2000 برقم ايداع    

3171 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09
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43 - هانى فاروق جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64658   قيدت فى   12-03-2014 برقم ايداع    

1274 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-11

44 - كامل مكرم محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75372   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

7048 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

45 - خالد عبد الفتاح سالم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54682   قيدت فى   07-09-2006 برقم ايداع    

5831 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

46 - خالد احمد محمد صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55931   قيدت فى   21-12-2006 برقم ايداع    

8553 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

47 - محمد محمود رافت محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59902   قيدت فى   01-07-2010 برقم 

ايداع    3357 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

48 - محمود لطفى حسين شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61803   قيدت فى   17-10-2011 برقم ايداع    

4905 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

49 - غادة صابر محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69231   قيدت فى   07-03-2016 برقم 

ايداع    2046 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

50 - الهامي بشري برتله عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72976   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

606 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

51 - رمضان محمد رمضان ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74204   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

3783 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

52 - مصطفى حافظ محمد ابو سيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74295   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    3978 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

53 - محمود ديهوم محمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75530   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

7599 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

54 - عبد المجيد محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19024   قيدت فى   28-01-2001 برقم ايداع    

411 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

55 - جمال عبدا محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37068   قيدت فى   19-07-1999 برقم ايداع    

4013 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18

56 - احمد محمد الصاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44318   قيدت فى   10-08-2002 برقم ايداع    

3534 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

57 - عصام فتح ا عبد السلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55463   قيدت فى   16-11-2006 برقم 

ايداع    7484 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

58 - حسن محمد عاطف ابراهيم الفطرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62577   قيدت فى   2012-04-15 

برقم ايداع    2111 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

59 - عبد الرحيم قدرى محمد يحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62972   قيدت فى   25-07-2012 برقم 

ايداع    3853 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

60 - محمد عبدالعال عبدالرحيم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66211   قيدت فى   26-02-2015 برقم 

ايداع    1100 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

61 - محمد عبد المنعم الشهاوى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69814   قيدت فى   14-04-2016 برقم 

ايداع    3353 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

62 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73071   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

796 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

63 - محمد ناصر ذكى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73646   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

2244 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

64 - فوزية محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74273   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

3913 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09
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65 - هانى السيد منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75284   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

6788 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

66 - تصحيح السم التجارى ليصبح  محمد ابراهيم محمد الصغير طبقا لبطاقه الرقم القومى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   19118   قيدت فى   13-07-1992 برقم ايداع    2319 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-07-12

67 - جمال اسماعيل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35862   قيدت فى   01-03-1999 برقم ايداع    

1032 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-29

68 - ماهر سلمه احمد ابوعوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51714   قيدت فى   20-09-2005 برقم ايداع    

5251 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

69 - احمد محمد المغاوري عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53284   قيدت فى   16-04-2006 برقم 

ايداع    2251 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-15

70 - عبد ا بخيت عطيفى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57929   قيدت فى   25-05-2008 برقم ايداع    

2562 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-24

71 - محمد شحاتة على العتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62766   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

2976 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

72 - مينا بولس شمعون جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62990   قيدت فى   01-08-2012 برقم ايداع    

3946 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

73 - محمد احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69287   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

2168 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

74 - هانى مكرم ميخائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73881   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

2942 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

75 - صفوت صبحى على سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75033   قيدت فى   20-07-2017 برقم 

ايداع    6009 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

76 - اسامه رجب صالح عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23387   قيدت فى   05-07-1994 برقم 

ايداع    2452 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

77 - جمال عبد الحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27514   قيدت فى   03-04-1996 برقم ايداع    

1502 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

78 - محمد رمضان محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71531   قيدت فى   19-09-2016 برقم 

ايداع    7416 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

79 - احمد عبد الله محمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72690   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    10537 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

80 - عمر علي ابراهيم عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73204   قيدت فى   09-02-2017 برقم 

ايداع    1157 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

81 - سامح ماهر حليم طنيسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74957   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

5797 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

82 - جمال مرسى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19131   قيدت فى   15-07-1992 برقم ايداع    

2356 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

83 - هشام محمد طلعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19966   قيدت فى   06-12-1992 برقم ايداع    

4164 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-05

84 - حمدى محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29039   قيدت فى   04-11-1996 برقم ايداع    5331 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-03

85 - وجيه جاد الديب عجايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57611   قيدت فى   13-02-2008 برقم ايداع    

766 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

86 - رانيا عبد ا محمود عنتر غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62734   قيدت فى   01-06-2014 برقم 

ايداع    2644 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31
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87 - رانيا عبدا محمود عنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62734   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    

2823 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

88 - احمد اسعد عبد النبى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69635   قيدت فى   31-03-2016 برقم 

ايداع    2924 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

89 - احمد رجب رجب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72835   قيدت فى   11-01-2017 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

90 - فارس صابر احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75142   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

6321 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

91 - ايهاب سالم علي حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43309   قيدت فى   09-02-2002 برقم ايداع    

649 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

92 - هاني عبدالمقصود اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44176   قيدت فى   2002-07-13 

برقم ايداع    3113 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

93 - محمود قرنى حامد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62296   قيدت فى   06-02-2012 برقم 

ايداع    786 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

94 - محمود قرنى حامد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62296   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    4405 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

95 - احمد سمير فهمى محمد الدماطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66393   قيدت فى   07-04-2015 برقم 

ايداع    1910 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

96 - مى متولى السيد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67342   قيدت فى   21-10-2015 برقم ايداع    

4580 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

97 - حماده عبد الحفيظ سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56225   قيدت فى   22-01-2007 برقم ايداع    

366 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

98 - فايق ثابت ميخائيل شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61912   قيدت فى   17-11-2011 برقم ايداع    

5411 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

99 - سمير حسن حنفى محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67178   قيدت فى   2015-10-04 

برقم ايداع    4183 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

100 - سوزان فاروق حنفى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70050   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

3744 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

101 - مصطفى حسن ربيع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71374   قيدت فى   31-08-2016 برقم ايداع    

7080 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

102 - رضا محمود موسي عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71923   قيدت فى   25-10-2016 برقم 

ايداع    8452 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

103 - باسم سمير ناثان جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73163   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    

1039 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

104 - تامر جمال الدين عبد المنعم الرملى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73170   قيدت فى   2017-02-07 

برقم ايداع    1054 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

105 - هانى جمال محمود عبد الفتاح عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73960   قيدت فى   2017-04-12 

برقم ايداع    3174 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

106 - محمد عبدالوهاب احمد على راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75405   قيدت فى   2017-08-16 

برقم ايداع    7149 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

107 - صبرى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4812   قيدت فى   19-02-1986 برقم ايداع    

470 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-18

108 - عبدالمجيد محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19024   قيدت فى   25-06-1992 برقم ايداع    

2102 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24
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109 - رمضان محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40308   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

3445 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

110 - رمضان محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40308   قيدت فى   07-10-2000 برقم ايداع    

5330 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

111 - عبدالهادى السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40485   قيدت فى   04-11-2000 برقم ايداع    

5746 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

112 - محمد عدلى سليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61562   قيدت فى   02-08-2011 برقم ايداع    

3720 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

113 - عادل فرح عبد السيد فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61862   قيدت فى   30-10-2011 برقم ايداع    

5167 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

114 - السيد السيد على عبد الحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66503   قيدت فى   04-05-2015 برقم ايداع    

1632 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

115 - محمد صبرى محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66698   قيدت فى   25-06-2015 برقم 

ايداع    2599 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

116 - محمد خميس عبدا علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68159   قيدت فى   21-12-2015 برقم ايداع    

6347 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

117 - اشرف حسين عبده عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69862   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

3460 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

118 - صفوت عبدا عوض منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71602   قيدت فى   27-09-2016 برقم 

ايداع    7593 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

119 - محمد حسام اسامة عبد الرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72165   قيدت فى   

13-11-2016 برقم ايداع    9087 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-12

120 - محمد عصام انور محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72983   قيدت فى   23-01-2017 برقم 

ايداع    628 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

121 - عمرو شعبان عبدالقادر عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73996   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    3278 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

122 - على السيد عبد ا على العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74617   قيدت فى   08-06-2017 برقم 

ايداع    4863 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

123 - كريم مصطفىدرويش احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75134   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

6288 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

124 - عبد الرحمن محمد يونس عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75253   قيدت فى   2017-08-07 

برقم ايداع    6660 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

125 - عبير حسين مصطفي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53074   قيدت فى   20-03-2006 برقم 

ايداع    1627 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

126 - احمد كامل محمود عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56037   قيدت فى   28-12-2006 برقم 

ايداع    8751 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

127 - محمد هيثم محمد على محمد الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56061   قيدت فى   2007-01-04 

برقم ايداع    23 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

128 - ايمن السيد عبد الوهاب عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57090   قيدت فى   2007-08-15 

برقم ايداع    4282 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

129 - محمد علء الدين عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62437   قيدت فى   08-03-2012 برقم 

ايداع    1388 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

130 - يسن محمد عبد الحافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68399   قيدت فى   11-01-2016 برقم 

ايداع    192 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10
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131 - محمد الديب محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72122   قيدت فى   08-11-2016 برقم 

ايداع    8965 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

132 - محمد ابراهيم محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73890   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

2962 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

133 - قاسم عبدالحميد بدر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74947   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

5756 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

134 - احمد صديق حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75499   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

7496 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

135 - جمال احمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29579   قيدت فى   24-12-1996 برقم ايداع    

6490 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

136 - محمد عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30706   قيدت فى   24-05-1997 برقم ايداع    

2496 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

137 - محمود احمد عبدالشافى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31377   قيدت فى   14-08-1997 برقم 

ايداع    4189 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

138 - حمدى فتحى عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56890   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    

3345 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

139 - محمد احمد فؤاد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57093   قيدت فى   16-08-2007 برقم ايداع    

4301 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

140 - محمد سلمه عبد الحميد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59529   قيدت فى   25-02-2010 برقم 

ايداع    928 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

141 - زاينهم صالح عبد ا نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60924   قيدت فى   24-01-2011 برقم 

ايداع    578 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

142 - محمد خلف محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70480   قيدت فى   05-06-2016 برقم ايداع    

4849 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

143 - مصطفى محمد جلل صدقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47996   قيدت فى   19-04-2004 برقم 

ايداع    1928 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-18

144 - وافى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56285   قيدت فى   01-02-2007 برقم ايداع    598 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-01-31

145 - محمد رمضان امين سعيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69437   قيدت فى   2016-03-20 

برقم ايداع    2517 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

146 - وليد سيد عبدالفتاح حسين عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70483   قيدت فى   05-06-2016 برقم 

ايداع    4858 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

147 - محمود ابو ضيف عبد النعيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72183   قيدت فى   2016-11-14 

برقم ايداع    9137 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

148 - ياسر عبد النبى السيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75127   قيدت فى   30-07-2017 برقم 

ايداع    6268 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

149 - ممدوح محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14326   قيدت فى   14-03-1990 برقم ايداع    

778 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

150 - محمد فؤاد محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51855   قيدت فى   09-10-2005 برقم 

ايداع    5652 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-08

151 - يوسف نحاس جودي عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51873   قيدت فى   11-10-2005 برقم 

ايداع    5685 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

152 - سالى خليل عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61985   قيدت فى   13-12-2011 برقم 

ايداع    5794 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12
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153 - مينا فوزى خليفه مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67296   قيدت فى   18-10-2015 برقم ايداع    

4493 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

154 - ممدوح محمد هللى هدية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71889   قيدت فى   23-08-2016 برقم ايداع    

8354 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

155 - سعيد رضا عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73783   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

2669 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

156 - احمد محمد خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74658   قيدت فى   12-06-2017 برقم ايداع    

5001 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

157 - احمد صبرى العفيفى عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75007   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    5935 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

158 - فؤاد عبد اللطيف فؤاد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75022   قيدت فى   20-07-2017 برقم 

ايداع    5982 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

159 - محمد محمد ابو المكارم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75392   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    7118 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

160 - حسن محمد عبدالرحمن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45952   قيدت فى   21-05-2003 برقم 

ايداع    2411 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

161 - خالد عويس جاد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51685   قيدت فى   17-09-2005 برقم ايداع    

5189 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

162 - شيرين عثمان محمد خضرجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53339   قيدت فى   20-04-2006 برقم 

ايداع    2396 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

163 - اسامه محمود حامد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55442   قيدت فى   15-11-2006 برقم ايداع    

7437 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

164 - عريبى عبد الحميد احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56931   قيدت فى   02-07-2007 برقم 

ايداع    3559 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

165 - خالد عويس جاد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63040   قيدت فى   22-08-2012 برقم ايداع    

4169 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

166 - جمال عبد الحميد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63064   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    4332 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

167 - امير ماهر محمد قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66179   قيدت فى   23-02-2015 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

168 - رمضان محمود سعيد سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69743   قيدت فى   10-04-2016 برقم 

ايداع    3187 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

169 - صفاء فتحي سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72062   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

8823 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

170 - محمد فتوح محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73136   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

973 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

171 - حازم احمد عمر عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75065   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

6094 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

172 - تعديل السم التجارى ليصبح  مركز موافى التجارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75298   قيدت فى   

09-08-2017 برقم ايداع    6830 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-08

173 - محمود فوزي عبدالرؤوف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75476   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    7416 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

174 - وحيد عبده امين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75505   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

7515 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23
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175 - احمد يوسف محمد يوسف شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59995   قيدت فى   

19-07-2010 برقم ايداع    3706 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-18

176 - رامى عبد الرحيم سيد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75311   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    6875 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

177 - ياسر نبيل حسن الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75478   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    

7425 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

178 - عبد ا محمد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41840   قيدت فى   17-06-2001 برقم ايداع    

2667 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-16

179 - عماد عبداللطيف مراد عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52134   قيدت فى   22-11-2005 برقم 

ايداع    6335 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2015-11-21

180 - خالد عبدالوهاب علي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52746   قيدت فى   13-02-2006 برقم ايداع    

756 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

181 - ساميه عبد الغنى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55913   قيدت فى   20-12-2006 برقم 

ايداع    8489 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

182 - عماد الدين فوزى عبد المقصود أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62802   قيدت فى   2012-06-13 

برقم ايداع    3131 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

183 - ابراهيم ابو الدهب محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65501   قيدت فى   25-11-2014 برقم 

ايداع    5488 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

184 - هبه احمد عبد المجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67322   قيدت فى   20-10-2015 برقم 

ايداع    4546 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

185 - احمد مجدى عز الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72676   قيدت فى   27-12-2016 برقم 

ايداع    10473 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

186 - كريم سيد عبدالعزيز سليمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73839   قيدت فى   2017-04-02 

برقم ايداع    2829 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

187 - محمد جمعه امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75097   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

6189 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

188 - محمد صبرى عبد الفتاح حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75277   قيدت فى   2017-08-09 

برقم ايداع    6758 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

189 - غبر عبدا غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30948   قيدت فى   21-06-1997 برقم ايداع    

3116 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

190 - حمدى لطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34321   قيدت فى   09-08-1998 برقم ايداع    

4112 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-08

191 - محمد شوقى راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40155   قيدت فى   12-09-2000 برقم ايداع    

4883 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

192 - عربي للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43864   قيدت فى   27-05-2002 برقم ايداع    

2272 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

193 - محمود عادل محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59503   قيدت فى   16-02-2010 برقم 

ايداع    757 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

194 - محمد عاطف سيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70357   قيدت فى   25-05-2016 برقم ايداع    

4575 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

195 - ناصر احمد عبدالرحمن نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72687   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    10523 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

196 - احمد محمد احمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73406   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

1611 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22
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197 - هدى عبد الكريم سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74116   قيدت فى   27-04-2017 برقم 

ايداع    3578 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

198 - ايمن جلل احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74268   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    3906 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

199 - وليد بحيرى على خليف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9787   قيدت فى   16-01-1988 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-15

200 - احمد فؤاد مصطفى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21044   قيدت فى   24-06-1993 برقم ايداع    

2141 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-23

201 - مصر رضوان حسن مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44248   قيدت فى   28-07-2002 برقم 

ايداع    3330 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-27

202 - محمود دسوقى حامد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61170   قيدت فى   12-04-2011 برقم 

ايداع    1624 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

203 - محمد عبد الستار سيد احمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69031   قيدت فى   2016-02-24 

برقم ايداع    1643 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

204 - مؤسسة الطهطاوى لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72926   قيدت فى   

18-01-2017 برقم ايداع    488 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-17

205 - نصر الدين سيد على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74293   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

3973 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

206 - حسين محمود حسن عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75181   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

6444 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

207 - مراد حبيب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24079   قيدت فى   17-10-1994 برقم ايداع    

3985 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-16

208 - عبد الرحمن سيد عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42220   قيدت فى   04-08-2001 برقم 

ايداع    3633 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

209 - مؤسسة هشام حنفى لطلمبات الديزل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53662   قيدت فى   2006-05-25 

برقم ايداع    3262 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

210 - ياسر احمد محمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67221   قيدت فى   08-10-2015 برقم 

ايداع    4282 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

211 - ذكي كامل جرجس اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69938   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

3623 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

212 - عبدا محمد ابودهب سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74549   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

4674 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

213 - محمد أبوالمجد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74900   قيدت فى   11-07-2017 برقم 

ايداع    5634 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

214 - ايهاب عبد الحليم عبد المقصود الديدمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75264   قيدت فى   

08-08-2017 برقم ايداع    6721 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-07

215 - جمال ويصا عطيه جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75506   قيدت فى   24-08-2017 برقم 

ايداع    7516 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

216 - مصطفى سيد فتحى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75836   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

8417 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26
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تجديد شركات

1 - شركة الخلص)مبروك محمد شعبان وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   43469  قيدت فى  

16-03-2002 برقم ايداع   1128 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2027  12:00:00ص

2 - شركة صبحى عبد الغفار محمد الصباغ وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   56333  قيدت فى  

11-02-2007 برقم ايداع   794 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2027  12:00:00ص

3 - شركة الشاذلى للستيراد والتصدير وتجهيز المعاء   شركة سبق قيدها برقم :   62509  قيدت فى  

26-03-2012 برقم ايداع   1730 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص

4 - بيجاد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62993  قيدت فى  02-08-2012 برقم ايداع   3960 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

5 - محمود نبيل عبد الحميد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   63590  قيدت فى  11-02-2013 برقم ايداع   

706 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2023  12:00:00ص

6 - تعديل السم التجارى ليصبح  محمد عادل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66242  قيدت فى  

03-03-2015 برقم ايداع   1165 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/03/2025  12:00:00ص

7 - احمد عبدالفتاح سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   75078  قيدت فى  25-07-2017 برقم ايداع   

6124 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

8 - جمال رمضان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8518  قيدت فى  14-07-1987 برقم ايداع   1856 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2027  12:00:00ص

9 - جمال رمضان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8518  قيدت فى  22-04-2010 برقم ايداع   2016 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2025  12:00:00ص

10 - قباء للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   8518  قيدت فى  22-04-2010 برقم ايداع   2016 وفى تاريخ  

02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2025  12:00:00ص

11 - ساميه عباس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18667  قيدت فى  07-01-1996 برقم ايداع   127 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2026  12:00:00ص

12 - ساميه عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18667  قيدت فى  07-01-1996 برقم ايداع   146 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2026  12:00:00ص

13 - ساميه عباس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18667  قيدت فى  20-04-1992 برقم ايداع   

1378 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص

14 - اتش اتش   شركة سبق قيدها برقم :   18667  قيدت فى  26-08-1997 برقم ايداع   4466 وفى تاريخ  

02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  12:00:00ص

15 - ساميه عباس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   18667  قيدت فى  26-08-1997 برقم ايداع   

4466 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  12:00:00ص

16 - منصور عبد الرازق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19022  قيدت فى  24-06-1992 برقم ايداع   

2100 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  12:00:00ص

17 - الغزلن لتجارة الجلود   شركة سبق قيدها برقم :   19022  قيدت فى  16-11-2015 برقم ايداع   5375 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2025  12:00:00ص

18 - منصور عبدالرازق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19022  قيدت فى  16-11-2015 برقم ايداع   

5375 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2025  12:00:00ص
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19 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   26623  قيدت فى  

07-03-2007 برقم ايداع   1257 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/03/2027  12:00:00ص

20 - مطحن عانوس   شركة سبق قيدها برقم :   26623  قيدت فى  07-03-2007 برقم ايداع   1257 وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  12:00:00ص

21 - توني كامل ومصطفى على   شركة سبق قيدها برقم :   66705  قيدت فى  28-06-2015 برقم ايداع   

2641 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2025  12:00:00ص

22 - تعديل الشكل القانونى الى شركة مساهمة خاصة للقانون 95لسنة1992 ولئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها 

برقم :   19383  قيدت فى  31-08-1992 برقم ايداع   2932 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/08/2027  12:00:00ص

23 - شركه سيسام للهندسه التجاره   شركة سبق قيدها برقم :   1069  قيدت فى  03-03-1984 برقم ايداع   

400 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2024  12:00:00ص

24 - المهندسان عبد المؤمن ابراهيم وعز الدين مصطفي نادي   شركة سبق قيدها برقم :   19291  قيدت فى  

10-08-1992 برقم ايداع   2687 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2027  12:00:00ص

25 - تارجت للعمال الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   19291  قيدت فى  21-12-1999 برقم ايداع   

7312 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2024  12:00:00ص

26 - المصريه الخليجيه للوساطه والسمسره فى الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   25146  قيدت فى  

18-03-1995 برقم ايداع   1151 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/03/2025  12:00:00ص

27 - ابناء خضر عثمان   شركة سبق قيدها برقم :   57036  قيدت فى  30-07-2007 برقم ايداع   4026 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

28 - شركة امكو للخدمات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   58787  قيدت فى  21-04-2009 برقم ايداع   

1909 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2024  12:00:00ص

29 - عيد محمد احمد ادم وعادل عبد العال عبد الحميد   شركة سبق قيدها برقم :   61219  قيدت فى  

28-04-2011 برقم ايداع   1884 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/04/2026  12:00:00ص

30 - عصام الدين طنطاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63024  قيدت فى  13-08-2012 برقم ايداع   

4094 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

31 - محمد محمود كامل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   72916  قيدت فى  17-01-2017 برقم ايداع   

454 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00ص

32 - خالد على مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74201  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   

3774 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

33 - امانى مصطفى على وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   44283  قيدت فى  04-08-2002 برقم ايداع   

3434 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2027  12:00:00ص

34 - فتحى احمد الحداد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1128  قيدت فى  12-03-1984 برقم ايداع   

455 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2024  12:00:00ص

35 - عاطف سيد عبد اللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8272  قيدت فى  07-06-1987 برقم ايداع   

1553 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

36 - ابراهيم يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8500  قيدت فى  08-07-1987 برقم ايداع   1835 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

37 - اشرف سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11815  قيدت فى  21-12-1988 برقم ايداع   3106 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2023  12:00:00ص

38 - اشرف سعد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11815  قيدت فى  24-10-1994 برقم ايداع   4097 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2024  12:00:00ص
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39 - شركة المعادى الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   11815  قيدت فى  24-10-1994 برقم ايداع   

4097 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2024  12:00:00ص

40 - تعديل السم التجارى ليصبح  ورثه عز الدين جمال ابا زيد عنهم تامرعزالدين جمال ابا زيد وشركاه   

شركة سبق قيدها برقم :   22633  قيدت فى  26-02-1994 برقم ايداع   778 وفى تاريخ  2022-08-08  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2024  12:00:00ص

41 - تعديل السم التجارى الى  باسم زيدان ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24191  قيدت فى  

29-10-1994 برقم ايداع   4208 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2024  12:00:00ص

42 - شركة المروه للستيراد والتصدير الضبع السيد ابراهيم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   24705  قيدت 

فى  09-01-1995 برقم ايداع   144 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2025  12:00:00ص

43 - خالد واسامه سيد عبده الغندور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44116  قيدت فى  2002-07-03 

برقم ايداع   2934 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

44 - احمد حنفى محمد وشريكه وائل عبد الفضيل محمد   شركة سبق قيدها برقم :   62684  قيدت فى  

15-05-2012 برقم ايداع   2612 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

45 - تعديل السم التجارى ليصبح  وسام محمد محمد احمد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

73681  قيدت فى  19-03-2017 برقم ايداع   2350 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00ص

46 - شركة تامر محمد عبد العظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75221  قيدت فى  06-08-2017 برقم 

ايداع   6545 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

47 - محمد امين عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23385  قيدت فى  04-07-1994 برقم ايداع   

2445 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2024  12:00:00ص

48 - اسماعيل زينهم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37000  قيدت فى  12-07-1999 برقم ايداع   

3861 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2024  12:00:00ص

49 - تعديل السم التجارى الى  احمد حسنى ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43676  قيدت فى  

20-04-2002 برقم ايداع   1722 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/04/2027  12:00:00ص

50 - صلح اسماعيل علي عابد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44186  قيدت فى  15-07-2002 برقم 

ايداع   3142 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

51 - تعديل السم التجارى ليصبح ايهاب محمد احمد فودة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57111  قيدت 

فى  23-08-2007 برقم ايداع   4402 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

52 - تعديل السم الى  احمد رياض وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   74077  قيدت فى  2017-04-24 

برقم ايداع   3485 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

53 - مصطفى محمد جلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20737  قيدت فى  24-04-1993 برقم ايداع   

1454 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2023  12:00:00ص

54 - مصطفى محمد جلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20737  قيدت فى  24-04-1993 برقم ايداع   

1455 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2023  12:00:00ص

55 - حاتم محمود خاطر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43882  قيدت فى  29-05-2002 برقم ايداع   

2313 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص
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56 - شركة بترو ملحة للبترول 0)بترو ملحة (   شركة سبق قيدها برقم :   62019  قيدت فى  

21-12-2011 برقم ايداع   5966 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

57 - اسلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64228  قيدت فى  28-10-2013 برقم ايداع   4448 وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2023  12:00:00ص

58 - محمد عبد السلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74889  قيدت فى  09-07-2017 برقم ايداع   

5582 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

59 - شركة عادل جبر للستشارات ) محمد عادل جبر وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   8113  قيدت فى  

11-05-1987 برقم ايداع   1352 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2027  12:00:00ص

60 - خالد عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29643  قيدت فى  31-12-1996 برقم ايداع   

6636 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2026  12:00:00ص

61 - تعدل ليصبح  العوضى جروب للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   42449  قيدت فى  2001-09-05 

برقم ايداع   4187 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  

12:00:00ص

62 - محمد ابراهيم محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43242  قيدت فى  29-01-2002 برقم 

ايداع   467 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00

ص

63 - احذيه الياسر   شركة سبق قيدها برقم :   43242  قيدت فى  04-09-2004 برقم ايداع   4679 وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2024  12:00:00ص

64 - محمد ابراهيم محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43242  قيدت فى  04-09-2004 برقم 

ايداع   4679 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2024  

12:00:00ص

65 - الشركة المصرية الردنية المتحدة للتسويق والتوزيع )سامى سعيد وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   

60150  قيدت فى  19-08-2010 برقم ايداع   4297 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/08/2025  12:00:00ص

66 - تعديل السم الى  احمد سمير السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69827  قيدت فى  

14-04-2016 برقم ايداع   3379 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/04/2026  12:00:00ص

67 - ورثة  رضوان محمد فراج عنهم محمد رضوان محمد فراج   شركة سبق قيدها برقم :   74388  قيدت فى  

18-05-2017 برقم ايداع   4210 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2027  12:00:00ص

68 - تعديل اسم الشركة التجاري ليصبح/ مصطفي احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   75219  قيدت 

فى  06-08-2017 برقم ايداع   6540 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

69 - ديزرت ستون   شركة سبق قيدها برقم :   75296  قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   6828 وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص

70 - محمود محمد مرسى على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75296  قيدت فى  09-08-2017 برقم 

ايداع   6828 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

71 - الوكالة التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  22-10-1986 برقم ايداع   3005 وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص

72 - فؤاد يوسف حداد واولدة   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  22-10-1986 برقم ايداع   

3005 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص
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73 - الوكالة التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  22-10-1986 برقم ايداع   3006 وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص

74 - فؤاد يوسف حداد واولدة   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  22-10-1986 برقم ايداع   

3006 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص

75 - الوكالة التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  22-10-1986 برقم ايداع   3007 وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص

76 - فؤاد يوسف حداد واولدة   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  22-10-1986 برقم ايداع   

3007 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص

77 - فؤاد يوسف حداد واولده   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  14-09-1998 برقم ايداع   

4855 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2023  12:00:00ص

78 - اولد فؤاد حداد   شركة سبق قيدها برقم :   6489  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   6023 وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

79 - احمد امين فهمى درويش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20802  قيدت فى  08-05-1993 برقم 

ايداع   1602 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  

12:00:00ص

80 - شركة شامبليون لتجارة الكاوتش   شركة سبق قيدها برقم :   20802  قيدت فى  08-05-1993 برقم 

ايداع   1602 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  

12:00:00ص

81 - اسامه على احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   25461  قيدت فى  04-05-1995 برقم ايداع   

1900 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2025  12:00:00ص

82 - شركه ابو الجوخ اوريجينال   شركة سبق قيدها برقم :   43826  قيدت فى  20-05-2002 برقم ايداع   

2157 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

83 - عصام محمد حميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50545  قيدت فى  20-04-2005 برقم ايداع   

2221 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص

84 - تعديل اسم الشركة ليصبح شريف محمد خليل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   53134  قيدت فى  

28-03-2006 برقم ايداع   1822 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2026  12:00:00ص

85 - بلي نت محمود حسين احمد وحسام الدين مجدى   شركة سبق قيدها برقم :   54424  قيدت فى  

10-08-2006 برقم ايداع   5232 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2026  12:00:00ص

86 - شركة الهانوف للسياحة والخدمات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   58320  قيدت فى  2008-10-09 

برقم ايداع   4684 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2023  

12:00:00ص

87 - ايهاب صلح انور على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65658  قيدت فى  08-12-2014 برقم 

ايداع   5884 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2024  

12:00:00ص

88 - ايمن السيد يوسف عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44201  قيدت فى  17-07-2002 برقم 

ايداع   3201 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

89 - شركة الماهر القابضة للستثمارات المالية   شركة سبق قيدها برقم :   59208  قيدت فى  2009-10-05 

برقم ايداع   4634 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2024  

12:00:00ص

90 - بلتون لدارة صناديق الستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   63070  قيدت فى  06-09-2012 برقم ايداع   

4395 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص
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91 - تعديل السم التجاري ليصبح  محمد محفوظ وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   74806  قيدت فى  

22-06-2017 برقم ايداع   5316 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2027  12:00:00ص

92 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر) ش0م0م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   19428  قيدت فى  07-09-1992 برقم ايداع   3028 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/09/2027  12:00:00ص

93 - محمد سليم محمد الراوي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31341  قيدت فى  10-08-1997 برقم 

ايداع   4105 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

94 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  احمد محمود عبد الوهاب وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   

57101  قيدت فى  20-08-2007 برقم ايداع   4347 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص

95 - شرق ابو سنان للبترول   شركة سبق قيدها برقم :   63028  قيدت فى  15-08-2012 برقم ايداع   

4133 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

96 - احمد على سيد الزيات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66785  قيدت فى  05-08-2015 برقم ايداع   

3085 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2025  12:00:00ص

97 - اليمان للديكورات الحديثه ) محمد عبدالجواد وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   67022  قيدت فى  

15-09-2015 برقم ايداع   3859 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2025  12:00:00ص

98 - اليمان للديكورات الحديثه ) محمد عبدالجواد وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   67022  قيدت فى  

15-06-2017 برقم ايداع   5105 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2027  12:00:00ص

99 - شركة شمال البرج للبترول ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   67796  قيدت فى  23-11-2015 برقم 

ايداع   5567 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2025  

12:00:00ص

100 - سيد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4957  قيدت فى  12-03-1986 برقم ايداع   643 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2016  12:00:00ص

101 - شركه محمد ومحسن للتجاره والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8490  قيدت فى  

07-07-1987 برقم ايداع   1822 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/07/2027  12:00:00ص

102 - شركه وادى النيل للحاق العماله المصريه للعمل بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   17466  قيدت فى  

24-09-1991 برقم ايداع   2790 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2026  12:00:00ص

103 - وحيد الشرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18448  قيدت فى  08-03-1992 برقم ايداع   

903 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

104 - الشركه الهندسيه لنظم الوثائق   شركة سبق قيدها برقم :   18448  قيدت فى  30-05-2000 برقم ايداع   

2949 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2025  12:00:00ص

105 - وحيد الشرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18448  قيدت فى  30-05-2000 برقم ايداع   

2949 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2025  12:00:00ص

106 - اولد فرج ميخائيل   شركة سبق قيدها برقم :   19354  قيدت فى  24-08-1992 برقم ايداع   2853 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  12:00:00ص

107 - تعديل السم التجارى ليصبح  عمرو محروس طه وشركاه .   شركة سبق قيدها برقم :   29244  قيدت 

فى  23-11-1996 برقم ايداع   5786 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2026  12:00:00ص
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108 - شوقى سالم لبيب النمر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44345  قيدت فى  17-08-2002 برقم 

ايداع   3642 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  

12:00:00ص

109 - مارينا للبترول )ش0 م 0م (   شركة سبق قيدها برقم :   56916  قيدت فى  26-06-2007 برقم ايداع   

3474 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  12:00:00ص

110 - محمد عبدا محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65667  قيدت فى  09-12-2014 برقم ايداع   

5901 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2024  12:00:00ص

111 - احمد احمد على محمد ابو العل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66363  قيدت فى  2015-03-26 

برقم ايداع   1715 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2025  

12:00:00ص

112 - تعديل السم التجارى ليصبح رامى عبد الغفور عبد الستار مرسى وشريكه مع بقاء السمه كما هى   شركة 

سبق قيدها برقم :   71313  قيدت فى  28-08-2016 برقم ايداع   6910 وفى تاريخ  17-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  12:00:00ص

113 - سعيد محمد عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72849  قيدت فى  12-01-2017 برقم 

ايداع   317 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2027  12:00:00

ص

114 - تعديل السمه التجاريه لتصبح تامر شبانه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   73254  قيدت فى  

15-02-2017 برقم ايداع   1285 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2027  12:00:00ص

115 - المغربى للتوكيلت التجارية وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8544  قيدت فى  19-07-1987 برقم 

ايداع   1898 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

116 - تعديل اسم الشركه ليصبح  شركه سيد كمال وعصام عبد الغنى احمد الميلجى وسمتها التجاريه ام القرى 

للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   18700  قيدت فى  26-04-1992 برقم ايداع   1451 وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

117 - ام القرى للصناعه والتجاره عبدالغنى احمد المليجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18700  قيدت 

فى  28-09-1995 برقم ايداع   4087 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/09/2025  12:00:00ص

118 - شركة بيكو للستثمار العقارى والسكان ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   19173  قيدت فى  

21-07-1992 برقم ايداع   2438 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2027  12:00:00ص

119 - يونيفرت مصر للمستلزمات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   20341  قيدت فى  1993-01-31 

برقم ايداع   409 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2023  

12:00:00ص

120 - حسين محمد لطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28850  قيدت فى  15-10-1996 برقم ايداع   

4890 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2026  12:00:00ص

121 - نبيل نوبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41528  قيدت فى  28-04-2001 برقم ايداع   1821 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  12:00:00ص

122 - تعدل الى  شركة انظمة القوى المصرية  عل عبد المنصف قنصوة وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   

44489  قيدت فى  10-09-2002 برقم ايداع   4051 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

123 - تامر منير حداد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57171  قيدت فى  12-09-2007 برقم ايداع   

4683 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

Page 86 of 91 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

124 - شركه المازن للمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   70862  قيدت فى  07-06-2017 برقم 

ايداع   4855 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

125 - محمود رمضان محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70862  قيدت فى  07-06-2017 برقم 

ايداع   4855 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

126 - محمود رمضان محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70862  قيدت فى  18-07-2016 برقم 

ايداع   5755 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2026  

12:00:00ص

127 - نصر عبدالباقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24000  قيدت فى  09-10-1994 برقم ايداع   

3826 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2024  12:00:00ص

128 - عريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30731  قيدت فى  26-05-1997 برقم ايداع   2556 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  12:00:00ص

129 - سوزان محمد سعدالدين وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   43119  قيدت فى  09-01-2002 برقم 

ايداع   126 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00

ص

130 - سوزان محمد سعد الدين وشركاءها   شركة سبق قيدها برقم :   43119  قيدت فى  09-01-2002 برقم 

ايداع   129 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00

ص

131 - شركه افنتيا للدعايه والعلن والخدمات التسويقيه   شركة سبق قيدها برقم :   43119  قيدت فى  

09-01-2002 برقم ايداع   129 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2027  12:00:00ص

132 - شركة العبد للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   57693  قيدت فى  11-03-2008 برقم 

ايداع   1289 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2023  

12:00:00ص

133 - تعديل السم التجارى ليصبح  عمر محسن احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62139  قيدت فى  

09-01-2012 برقم ايداع   222 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2027  12:00:00ص

134 - عمر محسن احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62139  قيدت فى  17-06-2013 برقم ايداع   

2963 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2023  12:00:00ص

135 - اميت AMIT   شركة سبق قيدها برقم :   62139  قيدت فى  05-07-2012 برقم ايداع   3513 وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2022  12:00:00ص

136 - عمر محسن احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62139  قيدت فى  05-07-2012 برقم ايداع   

3513 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2022  12:00:00ص

137 - حامد محمود يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74320  قيدت فى  15-05-2017 برقم ايداع   

4046 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

138 - شركة صافكو الصناعية ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   22788  قيدت فى  28-03-1994 برقم 

ايداع   1116 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2024  

12:00:00ص

139 - كمال عيد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35764  قيدت فى  18-02-1999 برقم ايداع   

783 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2024  12:00:00ص

140 - اوبتمم للهندسه والتجاره  محمد فتحى حسان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44384  قيدت فى  

24-08-2002 برقم ايداع   3751 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2027  12:00:00ص
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141 - عرفات رشدى كامل محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72971  قيدت فى  22-01-2017 برقم 

ايداع   8592 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  

12:00:00ص

142 - حماد اخوات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11972  قيدت فى  18-01-1989 برقم ايداع   163 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2024  12:00:00ص

143 - تعديل اسم الشركة ليصبح  عائشة ابراهيم احمد عماره وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   14426  

قيدت فى  27-03-1990 برقم ايداع   935 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/03/2025  12:00:00ص

144 - مصطفى الجندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19001  قيدت فى  21-06-1992 برقم ايداع   

2057 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

145 - وليد بحيرى على خليف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31147  قيدت فى  15-07-1997 برقم 

ايداع   3606 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

146 - البحيرى للتجاره العالميه   شركة سبق قيدها برقم :   31147  قيدت فى  15-07-1997 برقم ايداع   

3607 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص

147 - وليد بحيرى على خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31147  قيدت فى  15-07-1997 برقم 

ايداع   3607 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

148 - تعديل السم التجارى الى  محمد زكى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31686  قيدت فى  

21-09-1997 برقم ايداع   4954 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2027  12:00:00ص

149 - احلم لطفي حنا وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   43902  قيدت فى  02-06-2002 برقم ايداع   

2366 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

150 - فرج محمود محمد خليل وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   44562  قيدت فى  22-09-2002 برقم 

ايداع   4244 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2027  

12:00:00ص

151 - عبدا السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49634  قيدت فى  19-12-2004 برقم ايداع   

6496 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2024  12:00:00ص

152 - ورثة عبده محمود الملح عوض عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56855  قيدت فى  

11-06-2007 برقم ايداع   3164 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2027  12:00:00ص

153 - السيد حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64205  قيدت فى  21-10-2013 برقم ايداع   4327 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2023  12:00:00ص

154 - وسام ابو السعود سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65059  قيدت فى  20-07-2014 برقم ايداع   

3417 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2024  12:00:00ص

155 - شيراز احمد حسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   65280  قيدت فى  01-10-2014 برقم ايداع   

2531 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  12:00:00ص

156 - تعديل السمه التجاريه لتصبح  ثرى ستارز للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   66853  قيدت فى  

01-09-2015 برقم ايداع   3496 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/08/2025  12:00:00ص

157 - احمد رجب محمد جوهري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   75487  قيدت فى  23-08-2017 برقم 

ايداع   7469 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص
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158 - تعديل اسم الشركة ليصبح ابو شبيكه وشركاه لتوريد وتشغيل المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   75494  

قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   7485 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/08/2027  12:00:00ص

159 - تعديل السم التجاري ليصبح / شركه رفعت وشركاه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   8317  قيدت فى  

14-06-1987 برقم ايداع   1603 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2027  12:00:00ص

160 - تعديل السم التجارى الى  محمود قناوى شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30165  قيدت فى  

11-03-1997 برقم ايداع   1194 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2027  12:00:00ص

161 - الرواس للمقاولت والتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   42686  قيدت فى  2001-10-14 

برقم ايداع   4816 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2026  

12:00:00ص

162 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   42686  قيدت فى  14-10-2001 برقم ايداع   4816 وفى تاريخ  

25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2026  12:00:00ص

163 - اشرف وجدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53055  قيدت فى  19-03-2006 برقم ايداع   

1594 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2026  12:00:00ص

164 - شركه الخيال للرخام والجرانيت ) اشرف سيد عبد الرحمن خيال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

53685  قيدت فى  30-05-2006 برقم ايداع   3311 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/05/2026  12:00:00ص

165 - المجموعة العربية المصرية للتامين   شركة سبق قيدها برقم :   54049  قيدت فى  26-06-2011 برقم 

ايداع   3104 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  

12:00:00ص

166 - تعدل الى  علء عبد العظيم محمدى امام وشريكه مصطفى محمد محمد مصطفى   شركة سبق قيدها برقم 

:   55953  قيدت فى  24-12-2006 برقم ايداع   8587 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/12/2026  12:00:00ص

167 - شركه احمد ماهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66077  قيدت فى  28-01-2015 برقم ايداع   

489 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2025  12:00:00ص

168 - طابا للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   71339  قيدت فى  28-03-2017 برقم ايداع   

2685 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  12:00:00ص

169 - محمد زكى محمد احمد عبد الناصر وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   71339  قيدت فى  

28-03-2017 برقم ايداع   2685 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

170 - احمد عناني وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   73565  قيدت فى  08-03-2017 برقم ايداع   

2012 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

171 - روماني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75493  قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   7480 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص

172 - امريكان جروب   شركة سبق قيدها برقم :   31216  قيدت فى  26-07-2005 برقم ايداع   4111 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2025  12:00:00ص

173 - رجب عبد المالك غزالي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   31216  قيدت فى  26-07-2005 برقم 

ايداع   4111 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2025  

12:00:00ص

174 - احمد فؤاد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47874  قيدت فى  31-03-2004 برقم ايداع   

1578 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2024  12:00:00ص
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175 - اصبح السم التجارى  شركة مايكل ناجح صدقى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75841  قيدت فى  

27-09-2017 برقم ايداع   8425 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2027  12:00:00ص

176 - شركة النصر للسكان والتعمير ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   19416  قيدت فى  2017-04-02 

برقم ايداع   2831 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

177 - اندماج شركة الجمهورية العامة للسكان والمقاولت فى شركة النصر للسكان والتعمير   شركة سبق 

قيدها برقم :   19416  قيدت فى  05-09-1992 برقم ايداع   3000 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

178 - شركة النصر للجهزة الكهربائية و اللكترونية ) فيليبس اورزتين سابقا (   شركة سبق قيدها برقم :   

24125  قيدت فى  22-10-1994 برقم ايداع   4067 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/10/2024  12:00:00ص

179 - سامية ابو القاسم - عمرية ونفيسة ابو القاسم - عمرية   شركة سبق قيدها برقم :   24397  قيدت فى  

26-11-1994 برقم ايداع   4678 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2024  12:00:00ص

180 - احمد يوسف محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42824  قيدت فى  07-11-2001 برقم ايداع   

5246 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  12:00:00ص

181 - عبد الباقى حفظى عبد الباقى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   58898  قيدت فى  2009-05-27 

برقم ايداع   2631 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2024  

12:00:00ص

182 - عبد العليم عبد العظيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   62066  قيدت فى  02-01-2012 برقم 

ايداع   39 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  12:00:00

ص

183 - احمد السيد عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69565  قيدت فى  28-03-2016 برقم 

ايداع   2789 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2026  

12:00:00ص

184 - فورتى زيتون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   74734  قيدت فى  29-06-2017 برقم ايداع   

5178 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2027  12:00:00ص

185 - أحمد محمد مصطفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74800  قيدت فى  22-06-2017 برقم ايداع   

5310 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00ص

186 - عادل ابراهيم خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18035  قيدت فى  28-12-1991 برقم ايداع   

4003 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

187 - اسماعيل عبدالستار اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34622  قيدت فى  1998-09-14 

برقم ايداع   4854 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2023  

12:00:00ص

188 - شركه شاديه عبد الظاهر محمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   47185  قيدت فى  

14-12-2003 برقم ايداع   5975 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2023  12:00:00ص

189 - ورثة على صالح عرفه  اعتماد محمد بيومى وشركاها 0   شركة سبق قيدها برقم :   56999  قيدت فى  

19-07-2007 برقم ايداع   3839 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2027  12:00:00ص

190 - كاميليا عبده محمد الطويل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   62687  قيدت فى  11-05-2012 برقم 

ايداع   2624 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  

12:00:00ص
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191 - منى يحي وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   74178  قيدت فى  04-05-2017 برقم ايداع   3732 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

192 - الشركة الدولية للنقل المشترك   شركة سبق قيدها برقم :   5498  قيدت فى  14-06-1986 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2026  12:00:00

ص

193 - الشركة الدولية للنقل المشترك   شركة سبق قيدها برقم :   5498  قيدت فى  14-06-1986 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2001  12:00:00

ص

194 - الشركة الدولية للنقل المشترك   شركة سبق قيدها برقم :   5498  قيدت فى  15-06-2005 برقم ايداع   

1000005 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  12:00:00

ص

195 - الشركة الدولية للنقل المشترك   شركة سبق قيدها برقم :   5498  قيدت فى  04-09-2016 برقم ايداع   

1000006 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2026  12:00:00

ص

196 - سيد عبد السلم عواض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7580  قيدت فى  16-11-1996 برقم 

ايداع   5609 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2026  

12:00:00ص

197 - ورثة على ابراهيم على - شركة اولد على حواش   شركة سبق قيدها برقم :   25245  قيدت فى  

30-03-1995 برقم ايداع   1376 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2025  12:00:00ص

198 - تعديل السم التجارى ليصبح  احمد عايد احمد وعاطف عبد الحميد غالب- مع بقاء السمه التجاريه كما هى 

قصر الفنار   شركة سبق قيدها برقم :   72823  قيدت فى  10-01-2017 برقم ايداع   245 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2027  12:00:00ص
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