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قيود أفراد

1 - شيماء سعيد عثمان عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2108 

ورقم قيد 18033    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الشرقية قطعه 29 جنوب الحى 10 شقه 19

2 - نيفين فوزى مسعود شحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2109 

ورقم قيد 18034    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الشرقية محل 114 الدور الول نموذج 1 هايدى سنتر مج 40

3 - مينا اشرف معوض عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2118 

ورقم قيد 18037    محل رئيسى  عن تجارة الملبس, بجهة محافظة الشرقية محل بالدور الرضى ق 55 مج 6

4 - رائد مجدى حسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2120 

ورقم قيد 18038    محل رئيسى  عن بيع وصيانه اجهزه التكييف, بجهة محافظة الشرقية مجاوره 55 عماره 20 

أ شقه 8

5 - محمد السيد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2122 ورقم 

قيد 18039    محل رئيسى  عن ورشه تقطيع وجلى رخام, بجهة محافظة الشرقية وحده 13 مركز الفسطاط 

التجارى القطعه ب مجاوره 47

6 - الديب تريدنج للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2134 ورقم قيد 18041    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العمالة (, بجهة محافظة الشرقية وحده رقم 103 - مشروع هايدي سنتر التجارية - سوق المجاورة 40

7 - سمير عبدالرحمن احمد محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2139 ورقم قيد 18042    محل رئيسى  عن دعاية واعلن - فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم 4391 / 3478 فى 

2022/07/22, بجهة محافظة الشرقية م 44 ارضي مج 38

8 - على نصار سريع سالم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2140 

ورقم قيد 18043    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شقة 2 - عمارة 4 - اسواق الجمله 

المدينة ) د ( المرحلة الثانية

9 - احمد عبدالباسط عبدالرحمن شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 2153 ورقم قيد 18046    محل رئيسى  عن توريد نحاس, بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوى محل 

3 نموذج ب الصفا سنتر مجاورة 62

10 - عصام عمر عمر اسماعيل امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2172 ورقم قيد 18047    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه والمقاولت العامه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية محل 16 ارضى سنتر الفتوح مج 38

11 - السيد صابر محمد عبد المعطى الطونى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 2173 ورقم قيد 18048    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات واصلح سيارات, بجهة محافظة الشرقية 

محل رقم 114 مول الكمال قطعه 30 منطقه MC2 الردنيه

12 - احمد عبد الحميد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2174 ورقم قيد 18049    محل رئيسى  عن كافيه وتجاره البن, بجهة محافظة الشرقية محل 6 ستى سنتر 2 

المصريه الكويتيه الردنيه
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13 - محمد جبريل محمد جبريل عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2181 ورقم قيد 18050    محل رئيسى  عن غسيل وكى الملبس وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية مجاوره 10 ق 147 اهالى العاشر من رمضان

14 - ميلد حسنى عباس مونس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 18051    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الشرقية الدور الثانى محل رقم 25 / أ سنتر 

الشروق مجاوره 45

15 - محمود احمد عبد اللطيف حسن جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 2183 ورقم قيد 18052    محل رئيسى  عن توريد مهمات المن الصناعى ولوازم الصحه والسلمه 

المهنيه والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية الحى 

14 عماره 86 شقه 35

16 - الرملى للنقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2184 ورقم قيد 

18053    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية وحده 1 قطعه 21 مج 24

17 - احمد ابو المجد عبد السميع على تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2185 ورقم قيد 18054    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتسويق عقارات فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 3445 / 

2559 فى 2022/ 8 /4, بجهة محافظة الشرقية وحده 1 دور ارضى عقار 93 مج 10

18 - محمد شعبان محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2193 

ورقم قيد 18056    محل رئيسى  عن توريد اضافات غذائية وكيماويات ومستلزمات المصانع, بجهة محافظة 

الشرقية مج 28 - قطعة 84 - شقة 2

19 - هيثم السيد محمود عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

2197 ورقم قيد 18057    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائية والتوريدات العمومية ) فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة (, بجهة محافظة الشرقية ش MC3  بالدور الثالث مول المروة عقار 31 - 

الردنية

20 - مدحت عبدالفتاح السيد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

2199 ورقم قيد 18058    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومستلزمات المصانع )فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية وحدة 24 عمارة 6 البترا 2 الدور الثانى

21 - محمد محمد عبدالحميد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

2203 ورقم قيد 18059    محل رئيسى  عن تصنيع معادن وصناعة استانلس, بجهة محافظة الشرقية وحده 71 

- المنطقة الصناعية بي 2 - مجمع الفرسان

22 - محمد بهاء الدين سعد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2205 

ورقم قيد 18060    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت فيماعدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الشرقية مج62 شقه 30 عماره 30

23 - عزه عبداللطيف محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2206 ورقم قيد 18061    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية المحلت ارقام من 32 الى 

38 بالمبنى المقام على الرض 10 بالمنطقه الخدميه الفاصله بين الحيين الول والثانى

24 - اسبيتان سلمان حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2207 

ورقم قيد 18062    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش 1 ق 180 مج 77 الحى 11
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25 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات السيد عبد الفتاح على عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2208 ورقم قيد 18063    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية ش 2 ع 8أ مج 45

26 - علء بشرى حكيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2209 

ورقم قيد 18064    محل رئيسى  عن بقاله) سوبر ماركت (, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 1 عماره 11 

مجاوره 63

27 - محمد محمد عطيه الطرينى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2211 

ورقم قيد 18065    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية مج 63 عماره 19 محل 2

28 - مصطفى اسامه محمد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2215 ورقم قيد 18066    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية وحده 4 الدور الول نموذج ج مشروع نجوم الصفا مول 2 

مركز المدينه

29 - اسماء حميده السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2217 

ورقم قيد 18067    محل رئيسى  عن تشكيل معادن ودهان اللكتروستاتيك, بجهة محافظة الشرقية وحده 110 و 

111 مجمع تبارك مج 45

30 - احمد سعيد فهمى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2227 

ورقم قيد 18069    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية محل 27 / الدور 

الرضى الصفا مول -2

31 - حلمى ابراهيم حلمى مصطفى البحراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 2228 ورقم قيد 18070    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الشرقية الوحده ) 6أ ( سنتر 

الزهور مج 49

32 - عمرو احمد السيد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2230 ورقم قيد 18071    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات المصانع, بجهة محافظة الشرقية مكتب 17 مدخل 

1 ع 8 منطقه 6 الحى 15

33 - احمد عبدا محمد صديق رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2233 ورقم قيد 18072    محل رئيسى  عن تجاره مهمات المن الصناعى ومستلزمات المصانع والتوريدات 

فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية عماره رقم 3 محل 7 الدور الرضى 

MC3 - 26 قطعه

34 - مصعب حمدى حسن على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2244 

ورقم قيد 18073    محل رئيسى  عن بيع الطيور المجمده والمجمدات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 13 

بالسوق التجارى قطعه ) 7/5 ( بالمحور الشرقى السوق التجارى

35 - البنا لنقل المخلفات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2256 ورقم قيد 

18075    محل رئيسى  عن مكتب نقل مخلفات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية محل 12 مج 59 هيدى سنتر

36 - محمد طاهر عبدالغفار ابراهيم صوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 2259 ورقم قيد 18076    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية شقة 4 - عمارة 

20 - مدخل أ - مجاورة 36
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37 - مكتب رحلت داخيه ونقل عمال شركات اسلم على محمد على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2265 ورقم قيد 18077    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية مجاوره 44 قطعه 119

38 - صيدليه د /  وسام عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2267 ورقم قيد 18078    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 3 الدور الرضى 

المول التجارى بمشروع اسكان هيئه الوقاف المصريه غرب الحى 12

39 - عوض فؤاد ابراهيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2272 ورقم قيد 18081    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد الزجاج, بجهة محافظة الشرقية وحده 7 نموذج ه 

الدور الرضى مشروع الزهراء سنتر

40 - ميرنا اشرف معوض عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2273 ورقم قيد 18082    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 3 دور ارضى ع 

62 مج 6

41 - احمد حسانين عبد السميع حسانين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2276 ورقم قيد 18083    محل رئيسى  عن مطحنه بن وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 

55 مول العاشر

42 - محمود فتحى محمود محمد الهونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

2277 ورقم قيد 18084    محل رئيسى  عن توريد خراطه عامه وتوريد ستانلس ستيل ومستلزمات مصانع 

الدويه والغذيه, بجهة محافظة الشرقية شقه 14 عماره 60 الحى 12

43 - سامح حمدى محى الدين موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

2283 ورقم قيد 18085    محل رئيسى  عن خدمات الدعايه والعلن المتكامله فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 

4390/3477 فى 2022/7/22, بجهة محافظة الشرقية شقه1 الدور الول علوى عمارة 7 مول المنال

44 - نشوى عبد الحميد عبد الرحمن جمعه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 2284 ورقم قيد 18086    محل رئيسى  عن مطعم وجبات جاهزه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 25 

مركز الهاشميه التجارى قطعه رقم 42

45 - احمد محمد ابو العزم محمد نوار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2291 ورقم قيد 18087    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عامه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية وحده رقم 11 البترا مول مرحله اولى الردنيه

46 - عاطف عزام فهيم عبد الواحد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 2300 ورقم قيد 18088    محل رئيسى  عن تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنه ومعالجه 

مساحيق المعادن, بجهة محافظة الشرقية ق رقم اى اكس دى ايه المنطقه الصناعيه سى 1

47 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات ونقل الثات احمد محمد شعبان معنى محمود تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2303 ورقم قيد 18089    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات ونقل الثاث بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية شقه 1 عماره 104 الحى 16

48 - ريحان سعيد محمود رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2306 

ورقم قيد 18090    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الشرقية محل رقم D33 الدور الثالث قطعه 

3 بمركز المدينه الرئيسى مرحله ثانيه
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49 - صيدليه محمد جمال الدين محمد احمد علوان تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 2312 ورقم قيد 18091    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم ) 7- 9 ( مول 

الشروق امام مجاوره 35

50 - مكتب نقل عمال الشركات والرحلت الداخليه مى عوض المهدى المتولى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2342 ورقم قيد 18092    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال 

الشركات والرحلت الداخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية ع 82 مج 38 المعراج

51 - بيتر هلل عياد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2343 

ورقم قيد 18093    محل رئيسى  عن تجاره المعادن والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الشرقية وحده 2 عماره 203 الحى 15

52 - شيماء ثروت محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2353 ورقم قيد 18096    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الشرقية 107 مول الصفا الردنيه

53 - هانم عبد الرازق عبد الهادى محمد الحفناوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع 2357 ورقم قيد 18097    محل رئيسى  عن خدمات تسويق, بجهة محافظة الشرقية البترا مول سقه 

رقم 9 عماره 6

54 - نوران احمد محمد حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2359 

ورقم قيد 18098    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الشرقية محل 26 سوق المجاوره 9

55 - محمد رضا محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2360 ورقم قيد 18099    محل رئيسى  عن مقاولت سباكه, بجهة محافظة الشرقية دور ارضى قطاع 452 

الحى 10

56 - احمد هشام احمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2370 ورقم 

قيد 18100    محل رئيسى  عن تصنيع احذيه وشنط وكافه المنتجات الجلديه والشباشب والتصدير, بجهة محافظة 

الشرقية ق 9 جنوب غرب 6أ

57 - زينب محمد محمد سلمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2374 

ورقم قيد 18101    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت عامة ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت 

mc3 وتوريد العمالة (, بجهة محافظة الشرقية وحده 344 - الدور الثاني المركز العالمي التجارى  - قطعة

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

2382 ورقم قيد 18102    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد مستلزمات المصانع )فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 220 المل مول

59 - محمد اسماعيل على محمد الشعراوى تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 2385 ورقم قيد 18103    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه )فيما عدا خدمات النترنت 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية شقه 7 عمارة 1 برج البترا مول الردنيه

60 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات احمد محمد على عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 2388 ورقم قيد 18104    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

الشركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية شقه 29 عماره 182 الحى 10
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61 - خالد المرسى عبد الرحمن المرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2390 ورقم قيد 18105    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية المحل رقم 4أ 

قطعه رقم MC3 25 مول مكه مركز المدينه

62 - محمد السيد حسن السيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2400 ورقم قيد 18106    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العمالة (, بجهة محافظة الشرقية مكتب رقم 4 - عمارة 135 - مج 70 - الحى 9

63 - اسلم على محمد عطيه عنانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2409 ورقم قيد 18107    محل رئيسى  عن تشكيل معادن, بجهة محافظة الشرقية وحده 54 مجمع الصناعات 

الصغيره بى 3

64 - اميره ابو بكر السيد ابراهيم الخولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 2419 ورقم قيد 18109    محل رئيسى  عن توريد الغذيه والمشروبات والوجبات السريعه, بجهة 

محافظة الشرقية ش 19 ع 72 الحى 10

65 - اسامه محمد المحمدى محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2421 ورقم قيد 18110    محل رئيسى  عن مكتب خدمات تكنولوجيا النيسج, بجهة محافظة الشرقية مول 

الرياض قطعه رقم 10ب جنوب غرب أ6

66 - مؤسسه الصباغ للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2423 

ورقم قيد 18111    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شقه 1 الدور الرضى قطعه 

92 مجاوره 26

67 - عمرو عصام محمد ندا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2425 

ورقم قيد 18112    محل رئيسى  عن توريد وتركيب البواب والشبابيك والواجهات upvc, بجهة محافظة 

الشرقية شقه 1 قطعه 228 مجاوره 98 الحى 15

68 - ابو القاسم عبد الحميد ابو نعمه متولى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 2439 ورقم قيد 18113    محل رئيسى  عن صيانه الليات والمعدات الثقيله وتجهيز المعادن, بجهة 

محافظة الشرقية ق 204 مج 51

69 - اشرف سليم عبد الستار حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2445 ورقم قيد 18115    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى ق 585 

الحى 14
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فروع الفراد

1 - شادى محمد عبد الحميد محمود  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   2144 ورقم قيد   18044  محل فرعى  

عن تنظيم مؤتمرات ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة -  موافقة امنية رقم 121 لسنة 

2022(  بجهة محافظة القاهرة شقه 18 دور رابع عقار 104 السويسرى ب الحى العاشر

2 - شادى محمد عبد الحميد محمود  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   2144 ورقم قيد   18044  محل فرعى  

عن تنظيم مؤتمرات ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة -  موافقة امنية رقم 121 لسنة 

2022(  بجهة محافظة الشرقية وحدة 7 اسواق المدينة

3 - احمد كامل عبد العزيز ابراهيم  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2251 ورقم قيد   11451  محل فرعى  

عن تصنيع كافه المنتجات البلستيكيه والورقيه ولوازم وتجاره الجمله والتجزئه لكافه المنتجات البلستيكيه والورقيه 

ولوازمها والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى ق 82 

سى 8

4 - عبير غنيمى احمد محمد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2249 ورقم قيد   13546  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة الشرقية شقه 6 

عماره 3 مرحله 4 اسواق المدينه د - الردنيه

5 - محمد سلمه ابوزيد على  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2269 ورقم قيد   18080  محل فرعى  عن  

تصنيع خراطيم بلستيك وتجميع المقاسات  بجهة محافظة الشرقية المنطقة الصناعية الدور الرضى قطعه رقم 526 

جنوب غرب أ6 بملك موسى محمد موسى الطنطاوى

6 - محمد سلمه ابوزيد على  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2269 ورقم قيد   18080  محل فرعى  عن  

تصنيع خراطيم بلستيك وتجميع المقاسات  بجهة محافظة المنوفية القناطرين بملك سلمه ابو زيد على عبد المجيد 

البهواشى

7 - عثمان محمود البيلى محمد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   2344 ورقم قيد   18094  محل فرعى  

عن تصنيع معدات المطابخ والتصدير  بجهة محافظة القاهرة شقة فى عقار 26 ش عبد العزيز عيسى م 9

8 - عثمان محمود البيلى محمد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   2344 ورقم قيد   18094  محل فرعى  

عن تصنيع معدات المطابخ والتصدير  بجهة محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان / المنطقة الصناعية - قطعة 28 - 

طريق بلبيس العاشر من رمضان
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قيود الشركات

1 - شركه / مصطفى السيد محمد على وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    2113 ورقم قيد  18035    مركز عام  عن توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة الشرقية شقه 2 قطعه 7 مجاوره 8

2 - شركه / محمد محمد عبد المنعم وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    2186 ورقم قيد  18055    مركز عام  عن القيام بأعمال المقاولت العامه والتوريدات العموميه فيما 

عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة الشرقية 697 الحى الرابع عشر ثانى العاشر من 

رمضان

3 - شركه / انس يحيى عبد العزيز وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    2346 ورقم قيد  18095    مركز عام  عن نقل البضائع ومنتجات الشركات بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى - والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة الشرقية شقه 203 دور ثانى علوى / مول الصفا للتنميه / 

الردنيه

4 - احمد محمد احمد متولي وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

2416 ورقم قيد  18108    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة الشرقية شارع مجمع نجوم الصفا - بالعقار هـ - الدور الول علوى - 

شقة رقم ) 101 (

5 - رمضان قطب رمضان سلمه وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    2444 ورقم قيد  18114    مركز عام  عن تصنيع الشرائط النسيجيه  بجهة محافظة الشرقية قطعه 

C8 رقم 1 الدور الرضى
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فروع الشركات

1 - محمد السيد السيد شحاتة وشر كاة   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    2127 ورقم قيد   18040   

فرعى  عن اضافه نشاط / تصنيع دهانات وبويات الطرق والعلمات واللوحات الرشاديه ومستلزمات تامين 

سلمه الطرق  بجهة محافظة القاهرة 38ش  محمد على  البقلى

2 - محمد السيد السيد شحاتة وشر كاة   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    2127 ورقم قيد   18040   

فرعى  عن اضافه نشاط / تصنيع دهانات وبويات الطرق والعلمات واللوحات الرشاديه ومستلزمات تامين 

سلمه الطرق  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 1 ج مشروع اندستريا ايست بالقطعة رقم 3 جنوب مدينة العاشر 

من رمضان - طريق الروبيكى

3 - الشركة المتحدة لتجارة القمشة والملبس الجاهزة لورنزو نافع محمد وجدى عبد الدايم وشركاة   قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    2146 ورقم قيد   18045   فرعى  عن  تجارة القمشة والملبس الجاهزة بكافة 

انواعها والخردوات وتصنيع الملبس الجاهزة والستيراد والتصدير  بجهة محافظة القاهرة 46 شارع الجهمورية 

ميدان الوبرا عابدين- القاهرة

4 - الشركة المتحدة لتجارة القمشة والملبس الجاهزة لورنزو نافع محمد وجدى عبد الدايم وشركاة   قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    2146 ورقم قيد   18045   فرعى  عن  تجارة القمشة والملبس الجاهزة بكافة 

انواعها والخردوات وتصنيع الملبس الجاهزة والستيراد والتصدير  بجهة محافظة الشرقية محلت رقم 6 و 7 

بالمركز التجاري بالمنطقه الصناعيه الثالثه B2 شارع الخرطوم - مدينه العاشر من رمضان - شرقيه باسم )

برايس (

5 - شركه اميمه العزب سعيد وشريكها   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    2395 ورقم قيد   5450   

فرعى  عن مكتب توزيع كيماويات و توريدات عمومية و توكيلت تجارية و استيراد و تصدير فيما عدا الكمبيوتر 

و مستلزماته  بجهة محافظة الشرقية 5شارع سعد زغلول الدور الول علوى منشيه اباظه امام النساجون 

الشرقيون
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 محو - شطب

1 - محمد عاطف عطا محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8206 قيد فى 29-03-2011 برقم ايداع  338 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - مجدي عبدالرحمن حسن عبدالحميد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4070 قيد فى 09-06-2004 برقم ايداع  

645 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - احمد رمزى صلح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11978 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع  924 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - عبدا حسين عبدا موافي  تاجر فرد سبق قيده برقم   16505 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  2705 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - هانى احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14446 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع  2998 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - مكتب رحلت ونقل عمال ساميه عطيه مسيحه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16254 قيد فى 

19-10-2020 برقم ايداع  1984 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - اشرف ابراهيم ابوجرير عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12714 قيد فى 28-03-2017 برقم 

ايداع  603 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - احمد عزمي احمد فرجاني  تاجر فرد سبق قيده برقم   16341 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع  2226 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

9 - مكتب عصام ابراهيم عباس احمد للرحلت الداخلية ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   14651 قيد فى 

20-02-2019 برقم ايداع  472 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

10 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال سماح سمير فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16561 قيد فى 

24-01-2021 برقم ايداع  166 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

11 - محمد عطيه عطيه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16900 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع  1229 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

12 - الء محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17515 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  3997 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

13 - مكتب عمر محمود محمد محمد امام للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

14991 قيد فى 12-06-2019 برقم ايداع  1445 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

14 - ناديه عبدا مصطفى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   13262 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع  

2380 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

15 - باسم صموئيل عجيب اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   17654 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  594 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

16 - توكل زوقى احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12004 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع  2609 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

17 - محمود مختار عبدالحميد مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12924 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع  

1212 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

18 - مكتب مرفت جمعه على احمد للرحلت ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   10806 قيد فى 

02-12-2014 برقم ايداع  1821 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

19 - السيد احمد عبدالرازق على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12320 قيد فى 30-10-2016 برقم ايداع  

1932 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

20 - حسين اسامه سعدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16724 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع  721 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

21 - عبد العليم عبدالعزيز محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   7280 قيد فى 05-11-2009 برقم ايداع  

1196 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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22 - نجوي ابراهيم محمد الشوادفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17122 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  

2094 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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رأس المال

1 - المنشاوى لتجارة الجهزة والدوات الكهربائيه والمنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم   12509 قيد فى 

09-01-2017 برقم ايداع   54 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

2 - عبدا حسين عبدا موافى تاجر فرد سبق قيده برقم   16505 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع   8998 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - احمد عبداللطيف السيد عبدالمعطى صيام تاجر فرد سبق قيده برقم   9450 قيد فى 02-01-2013 برقم 

ايداع   5 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

4 - محمد مصطفى السيد الروبي تاجر فرد سبق قيده برقم   18013 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   2187 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

5 - ريهام محمد السيد يحى تاجر فرد سبق قيده برقم   13709 قيد فى 10-04-2018 برقم ايداع   894 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - المعتز بال صبري عبد العزيز عبد السلم زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   14755 قيد فى 

18-03-2019 برقم ايداع   741 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

7 - عبدالرحمن الشحات موسى الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم   10127 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع   

83 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - عادل رضا عبدالهادى احمد السمر تاجر فرد سبق قيده برقم   10139 قيد فى 23-01-2014 برقم ايداع   

103 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

9 - محمد سعدى احمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   16732 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع   740 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

10 - ابراهيم مهدى محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   11053 قيد فى 29-03-2015 برقم ايداع   

528 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - صيدليه الدكتور مايكل داود لحظي تاجر فرد سبق قيده برقم   5477 قيد فى 27-07-2006 برقم ايداع   

589 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - محمد عبدالعزيز مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   13375 قيد فى 01-01-2018 برقم ايداع   6 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - احمد عبدالقوى محمد عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم   8718 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع   

1497 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - سيد احمد صلح سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6026 قيد فى 23-09-2007 برقم ايداع   873 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - هشام احمد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   3332 قيد فى 05-10-2002 برقم ايداع   741 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000,000.000

16 - محمد عبداللطيف خليفه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11145 قيد فى 11-05-2015 برقم ايداع   748 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - حسن مصطفي عز الدين مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   14773 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع   

789 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

18 - مراد عبد السلم عبد الحميد البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   17705 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   

840 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - يوسف حسينى عبد الرسول عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    9020 قيد فى 13-05-2012 برقم ايداع    

616 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 10 القدس مول مرحله 

اولى

2 - مجدى عبد الرحمن حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    5928 قيد فى 15-07-2007 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 23 - مجمع الورش - 

المنطقة الصناعية - جنوب غرب 6أ

3 - عبدا حسين عبدا موافى تاجر فرد سبق قيده برقم    16505 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع    8998 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر حسن عطا ا ملك كامليا عبدا 

موافى)تم المحو(

4 - عبدا حسين عبدا موافى تاجر فرد سبق قيده برقم    16505 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع    8998 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية p 14 -المنطقه الصناعية c1 - عنبر 2

5 - امير مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9085 قيد فى 24-06-2012 برقم ايداع    791 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى قطعه رقم 10 المنطقه 

c8 الصناعيه

6 - امير مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9085 قيد فى 30-05-2019 برقم ايداع    1396 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى قطعه رقم 10 المنطقه 

c8 الصناعيه

7 - داود باك لمواد التعبئة والتغليف تاجر فرد سبق قيده برقم    11451 قيد فى 12-10-2015 برقم ايداع    

1668 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى ق 82 سى 8

8 - عبير غنيمى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13546 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع    479 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقه 6 عماره 3 مرحله 4 اسواق المدينه 

د - الردنيه

9 - مكتب ساميه عطيه مسيحه عطيه للرحلت الداخليه ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    16254 قيد فى 

16-02-2015 برقم ايداع    1630 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

مجاوره 79 قطعه رقم 429

10 - مكتب ساميه عطيه مسيحه عطيه للرحلت الداخليه ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    16254 قيد فى 

16-02-2015 برقم ايداع    1630 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الخيوة ملك لبيب صموئيل باسليوس

11 - حسني محمد احمد مدني تاجر فرد سبق قيده برقم    16866 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    1132 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحى 14 قطاع 37 ه محل 11

12 - خالد احمد عبد الرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم    8765 قيد فى 08-01-2012 برقم ايداع    39 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 12 ب سنتر مكه قطعه 25 

الردنيه

13 - حمودة محمد محمد احمد شفيع تاجر فرد سبق قيده برقم    8919 قيد فى 19-03-2012 برقم ايداع    

381 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار 78 مج 72

14 - حسين عثمان حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    8221 قيد فى 05-04-2011 برقم ايداع    375 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 17 الدور الرضى جراند مول 

الردنيه

15 - ابراهيم شخلول حنا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    15945 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع    

1088 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده دور ارضى 26 الحى 16

16 - اسامه عبدالعزيز سليمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    16058 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 155 المنطقة الصناعية - جنوب 

غرب 6 أ
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17 - اسامه عبدالعزيز سليمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    16058 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 ش مؤسسة الزكاه - جمالون 

تجارى

18 - عمرو ابراهيم محمد مسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10425 قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع    

828 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول علوى من القطعه رقم 

82 المنطقه الصناعيه امتداد أ6 جنوب الجمركيه

19 - توكل زوقى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    12004 قيد فى 18-05-2016 برقم ايداع    985 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 140 نموذج ج المنطقه الجنوبيه 6 

مليون متر مربع مجمع 3

20 - توكل زوقى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    12004 قيد فى 18-05-2016 برقم ايداع    985 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة الصناعيه 50 مجمع الصناعات 

B3 )الغاء(

21 - توكل زوقى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    12004 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع    

2609 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة الصناعيه 50 مجمع 

B3 الصناعات

22 - ابراهيم محمود محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14920 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

1226 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 2أ ق230 الحى 2

23 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات زياد زيدان سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    16256 

قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع    1986 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية شقه 1 قطعه 116 منطقه 3 الحى 12

24 - اسامه عبدالعزيز سليمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    16058 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 155 المنطقة الصناعية - جنوب 

غرب 6 أ

25 - اسامه عبدالعزيز سليمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    16058 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 شارع مؤسسة الزكاة - جمالون 

تجاري المرج

26 - أسامة عبدالعزيز سليمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    16058 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    

1377 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مدينة العاشر من رمضان /155 

المنطقة الصناعية - جنوب غرب 6 أ

27 - علء هاشم محمد السيفي تاجر فرد سبق قيده برقم    5635 قيد فى 26-12-2006 برقم ايداع    985 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة 64 - عمارة 32 - نموذج 14 - 

شقة 4

28 - عبدالرحمن نديم شكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13117 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع    

1907 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مكتب رقم 12 - مول ابو النجا 2

29 - عبير فايد محمد على القهوجى تاجر فرد سبق قيده برقم    14686 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    

 A1 المنطقه الصناعيه Ixv 571 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه

بملك المتحده للستثمار العقارى ويمثلها يوسف صبحى دباغ

30 - سيد احمد صلح سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6026 قيد فى 23-09-2007 برقم ايداع    873 

 B3 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده رقم 146 المنطقه الصناعيه

مجمع الصناعات الصغيره

31 - بدر فتحى على عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    12315 قيد فى 25-10-2016 برقم ايداع    

1899 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده 106 مبنى أ مجمع زهراء 

الدور الرضى
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32 - مراد عبد السلم عبد الحميد البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    17705 قيد فى 21-03-2022 برقم 

ايداع    840 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى المبنى 

الخرسانى قطعه رقم 23 جى بى 2
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النشاط

1 - المنشاوى لتجارة الجهزة والدوات الكهربائيه والمنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم  12509 قيد فى 

09-01-2017 برقم ايداع    54وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تجارة 

الجهزة والدوات الكهربائيه والمنزليه

2 - مجدى عبد الرحمن حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  5928 قيد فى 15-07-2007 برقم ايداع    

664وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / توريد جميع انواع الفلتر ومستلزمات 

المصانع وخياطة قماش فلتر والتصدير

3 - عبدا حسين عبدا موافى تاجر فرد سبق قيده برقم  16505 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع    8998

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط مصنع تعبئه مواد غذائيه

4 - مكتب محمد محمد عبد السلم السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

12655 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    426وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح 

النشاط مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

5 - محمد مصطفى السيد الروبي تاجر فرد سبق قيده برقم  18013 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    2187

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه صناعات غذائية

6 - مكتب جوليا مجدى فتحى بخيت للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  16468 قيد 

فى 21-12-2020 برقم ايداع    2606وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (

7 - اميره محمد ابو ورده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17420 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    3722

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / دعاية واعلن والتسويق فيما عدا المن 

والحراسة والكاميرتات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم 4392 / 3479 فى 22 / 7 / 2022

8 - ماهر دسوقى خلف ا الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  18012 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    2043

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله

9 - محمود شافعى سعيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10869 قيد فى 01-01-2015 برقم ايداع    3

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد مستلزمات طبيه

10 - محمد سمير كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14366 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    2725وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط المقاولت العامه

11 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات محمد حسني عبدالعزيز مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  

16515 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    8وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه 

نشاط التصدير

12 - عبير غنيمى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13546 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع    479وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله

13 - مكتب ساميه عطيه مسيحه عطيه للرحلت الداخليه ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  16254 قيد فى 

16-02-2015 برقم ايداع    1630وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت داخليه 

ونقل عمال

14 - محمد عبدالسلم احمد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  16611 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    

329وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تشكيل وتشغيل المعادن بكافه انواعها

15 - حسني محمد احمد مدني تاجر فرد سبق قيده برقم  16866 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    1132

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط بقاله تموينيه
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16 - احمد عبدالغفار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17262 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    3196

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط مقاولت متكامله واستثمار عقارى

17 - محمد مصطفي حسين جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  4084 قيد فى 16-06-2004 برقم ايداع    673وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط توريدات كهروميكانيكيه ومحركات كهربائيه 

وجيربوكسات وطلمبات المياه وشفاطات ووحدات تبريد ومستلزمات خطوط النتاج وقطع غيارها

18 - عبدالرحمن الشحات موسى الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  10127 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع    

83وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد مواد تعبئه وتغليف وبلتات وصناديق 

وبكر من الخشب

19 - حمودة محمد محمد احمد شفيع تاجر فرد سبق قيده برقم  8919 قيد فى 19-03-2012 برقم ايداع    381

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تجاره مواد تعبئه وتغليف ومواد لصقه 

وتوريدات عموميه فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله

20 - توكل زوقى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12004 قيد فى 18-05-2016 برقم ايداع    985

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع التروس وتيل الفرامل وتصنيع وتجميع 

ماكينات تعبئه وتغليف وتصنيع قطع غيار ماكينات

21 - ابراهيم محمود محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14920 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    1226

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط توريدات عموميه وتوريد مستلزمات المصانع 

)فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(

22 - حسام السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17984 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    1922وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / التوريدات العمومية والقيام بأعمال صيانة اللت 

والمعدات واقامتها وتشغيلها وتوريد قطع غيار اللزمة لها ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة 

)

23 - عبدالرحمن نديم شكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13117 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع    

1907وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / صيانة وتوريدات كهربائية وعمومية 

ومستلزمات مصانع ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة (

24 - خالد ابراهيم زكى سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  17196 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    2293

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تجارة قطع غيار سيارات وصيانه السيارات 

والعمرات المتكاملة

25 - احمد عبداللطيف منصور عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  11459 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع    

1687وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصدير

26 - ابوسته لتوريد مستلزمات البناء والمصانع تاجر فرد سبق قيده برقم  13193 قيد فى 31-10-2017 برقم 

ايداع    2153وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / استشارات هندسيه

27 - محمد عبداللطيف خليفه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11145 قيد فى 11-05-2015 برقم ايداع    748

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد مستلزمات مصانع وتوريد زهور 

ونباتات الزينه

28 - عاطف الحسانين الشافعي غياتي تاجر فرد سبق قيده برقم  16638 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    

422وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12509 وتم ايداعه بتاريخ   

09-01-2017  برقم ايداع 54.000 الى : المنشاوى لتجارة الجهزة والدوات الكهربائيه والمنزليه

2 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12655 وتم ايداعه بتاريخ   

01-03-2017  برقم ايداع 426.000 الى : مكتب محمد محمد عبد السلم السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

3 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17888 وتم ايداعه بتاريخ   

05-06-2022  برقم ايداع 1,572.000 الى : مكتب وائل جمال سيد على مصطفى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18013 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2022  برقم ايداع 2,187.000 الى : محمد مصطفى السيد الروبي

5 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18013 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2022  برقم ايداع 2,187.000 الى : أر أف أف انترناشيونال

6 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16468 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2020  برقم ايداع 2,606.000 الى : مكتب جوليا مجدى فتحى بخيت للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

7 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18012 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2022  برقم ايداع 2,043.000 الى : ماهر دسوقى خلف ا الفار

8 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18012 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2022  برقم ايداع 2,043.000 الى : الماسه الحديثه للتوريدات العموميه

9 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16254 وتم ايداعه بتاريخ   

16-02-2015  برقم ايداع 1,630.000 الى : مكتب ساميه عطيه مسيحه عطيه للرحلت الداخليه ونقل العمال

10 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16254 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2015  برقم ايداع 1,630.000 الى : مكتب البطل الرومانى للرحلت الداخليه ونقل العمال

11 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17262 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2021  برقم ايداع 3,196.000 الى : اى ام للمقاولت والستثمار العقارى

12 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18074 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2022  برقم ايداع 2,252.000 الى : مؤسسة نوبل ايجيبت لتوريد الكابلن الكهربائية

13 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18074 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2022  برقم ايداع 2,252.000 الى : مصطفى رمضان ابو هريره احمد

14 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16813 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2021  برقم ايداع 963.000 الى : الكنانه الحديثه للمقاولت العامه

15 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8919 وتم ايداعه بتاريخ   

19-03-2012  برقم ايداع 381.000 الى : تبارك لتجاره مواد التعبئه والتغليف

16 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14920 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-05-2019  برقم ايداع 1,226.000 الى : ايدل تريد للتوريدات العموميه وتوريد مستلزمات 

المصانع

17 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13117 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2017  برقم ايداع 1,907.000 الى : همسن hmsan للتوريدات العمومية
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد مصطفى السيد الروبى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   18013 وتم ايداعه بتاريخ  

04-08-2022 برقم ايداع    2187تم التأشير فى تاريخ   04-08-2022   بــ  

2 - مصطفى رمضان ابو هريره احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   18074 وتم ايداعه بتاريخ  

14-08-2022 برقم ايداع    2252تم التأشير فى تاريخ   14-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - محمد رمزى محمد وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم    11445 قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع   

1321 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - محمد رمزى محمد وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم    11445 قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع   

1319 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - يونايتد للواجهات والبواب والشبابيك upvc   شركة سبق قيدها برقم    11445 قيدت فى 2022-05-16 

برقم ايداع   1321 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - يونايتد للواجهات والبواب والشبابيك upvc   شركة سبق قيدها برقم    11445 قيدت فى 2022-05-16 

برقم ايداع   1319 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - سعيد جمال عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9562 قيدت فى 03-03-2013 برقم ايداع   

280 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - ايمن الحديدي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    15919 قيدت فى 05-07-2020 برقم ايداع   1010 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - شركة محمد صابر محمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2064 قيدت فى 12-05-1999 برقم 

ايداع   266 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - شركه حسين رمضان حسين محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    12393 قيدت فى 2016-11-21 

برقم ايداع   2132 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

9 - محمود مصطفى عبدالمحسن وشركاؤة   شركة سبق قيدها برقم    12418 قيدت فى 29-11-2016 برقم 

ايداع   2192 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - هند محمود محمد ابراهيم عامر وشريكها شركة سبق قيدها برقم     13282 قيدت فى 04-12-2017 برقم 

ايداع    2422وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - شيرين وايمان سمير السيد عبد العزيز غنيم شركة سبق قيدها برقم     847 قيدت فى 04-08-1996 برقم 

ايداع    365وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - شركه عمرو محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     10054 قيدت فى 15-12-2013 برقم ايداع    

1462وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - محمد رمزى محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     11445 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    

1656وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الورشة رقم 37 - مجمع ج 

بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية

2 - محمد رمزى محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     11445 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    

1656وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 263 - المنطقة الصناعية 

الجنوبية ب 6أ ) تم محوه (

3 - حسام محمد على الغريب عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14904 قيدت فى 06-05-2019 برقم 

ايداع    1177وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول من المصنع 

المقام على القطعه الصناعيه رقم ) 63 ( بالمنطقه الصناعيه امتداد أ6 جنوب الجمركيه

4 - شركه سامح شاكر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     1280 قيدت فى 21-05-1997 برقم ايداع    328

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم 4 الدور الثانى بالعقار رقم 17 

شارع احمد الصاوى متفرع من مكرم عبيد

5 - على الشعراوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10836 قيدت فى 18-12-2014 برقم ايداع    1903

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 16 خدمات ومتخللتها 

B3 بالمنطقه الصناعيه

6 - محمد ايمن فرحات حسن ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12886 قيدت فى 12-06-2017 برقم 

ايداع    1111وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم VII.J المنطقه 

C1 الصناعيه

7 - احمد محمد ابراهيم عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13415 قيدت فى 15-01-2018 برقم 

ايداع    114وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم ) 1 / 5 / 40 ( 

A2 المنطقه الصناعيه

8 - محمد حسام الدين حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     13601 قيدت فى 08-03-2018 برقم ايداع    

600وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 مول سما الردنيه 

عماره 4 الردنيه

9 - شركه اميمه العزب سعيد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     5450 قيدت فى 10-07-2006 برقم ايداع    

542وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 5شارع سعد زغلول الدور الول 

علوى منشيه اباظه امام النساجون الشرقيون

10 - محمد صابر سالم مصلحى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12532 قيدت فى 16-01-2017 برقم 

ايداع    106وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الثانى بالقطعة رقم 

B2 المنطقة الصناعية - A3
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - هيثم محمد صلح الدين حامد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     281 قيدت فى 04-01-1995 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط طباعه المنسوجات لغرض الشركه والغاء 

نشاط الستيراد من غرض الشركه موافقه امنيه رقم 3808/ 2916 فى 2022/7/20

2 - شركه هشام محمد يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15755 قيدت فى 13-02-2020 برقم ايداع    

454 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط توريدات عموميه ) هيدروليك - 

نيوماتيك ( وتوريد مستلزمات مصانع وشركات فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله

3 - محمد رمزى محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     11445 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    

1656 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

المعدنى والخشبي المنزلى والمكتبي ومستلزماتها

4 - شركة حسن فتحى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7982 قيدت فى 02-12-2010 برقم ايداع    1531 

وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تصنيع المنتجات البلستيكيه وانتاج وتجميع 

السلع الكهربائيه والمنزليه وقطع غيارها وتجارتها وتصنيع السطمبات المعدنيه

5 - شركة عماد برسوم حليم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     10427 قيدت فى 03-06-2014 برقم ايداع    

831 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تصنيع الملبس الجاهزه بأنواعها وكذا 

التصدير بما يخص غرض الشركه

6 - على الشعراوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10836 قيدت فى 18-12-2014 برقم ايداع    1903 

وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط انتاج وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه

7 - سلطان جابر سلطان وشركائه شركة سبق قيدها برقم     771 قيدت فى 05-06-1996 برقم ايداع    256 

وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط انتاج الخبز البلدى

8 - محمد ايمن فرحات حسن ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12886 قيدت فى 12-06-2017 برقم 

ايداع    1111 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تصنيع منتجات البلستيك 

وتجاره خامات البلستيك - الستيراد والتصدير والمقاولت العامه والتوريدات فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده ودون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساديه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها لتى تزاول اعمال شبيه بأعمالها والتى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

9 - محمد صابر سالم مصلحى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12532 قيدت فى 16-01-2017 برقم ايداع    

106 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / تصميم وتوريد وتنفيذ شبكات الري 

الزراعية والقيام بأعمال الصيانة والتنسيق والتشجير للحدائق العامة والخاصة وأعمال المقاولت والمنتزهات ) لند 

سكيب ( واعمال المبانى ) متكامل ( وأعمال الشغال العامة ومحطات الرى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

1 - شركه هشام محمد يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15755 قيدت فى 13-02-2020 برقم ايداع    

454 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - احمد محمد منير محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     15829 قيدت فى 09-03-2020 برقم ايداع    

695 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - احمد صلح احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16218 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع    1863 

وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - شيرين وايمان سمير السيد عبد العزيز غنيم شركة سبق قيدها برقم     847 قيدت فى 04-08-1996 برقم 

ايداع    365 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - شركه عمرو محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     10054 قيدت فى 15-12-2013 برقم ايداع    

1462 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - شركه محمد فرحات حسن ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     17173 قيدت فى 16-09-2021 برقم 

ايداع    2231 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 281   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-1995 برقم ايداع    4 الى   هيثم محمد صلح الدين حامد وشريكته

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15755   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2020 برقم ايداع    454 الى   شركه هشام محمد يوسف وشريكه

3 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15829   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-03-2020 برقم ايداع    695 الى   احمد محمد منير محمد وشريكته

4 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16218   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-10-2020 برقم ايداع    1863 الى   احمد صلح احمد وشركاه

5 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2025   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-03-1999 برقم ايداع    152 الى   الفتح للصباغه ) ممدوح صابر ناشد شحاته وشريكه (

6 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14116   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-09-2018 برقم ايداع    2078 الى   وليد منير محمد حسين السبكى

7 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13282   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-2017 برقم ايداع    2422 الى   هند محمود محمد ابراهيم عامر وشريكها

8 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17673   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-03-2022 برقم ايداع    665 الى   شركه محمد عبد الفتاح محمد محمد وشركاه

9 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15334   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-10-2019 برقم ايداع    2451 الى   محمود بليغ احمد احمد وشريكه

10 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 771   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-06-1996 برقم ايداع    256 الى   سلطان جابر سلطان وشركائه

11 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12886   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-06-2017 برقم ايداع    1111 الى   محمد ايمن فرحات حسن ابراهيم وشريكيه

12 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10054   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2013 برقم ايداع    1462 الى   شركه عمرو محمد وشريكيه

13 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16046   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2020 برقم ايداع    1355 الى   محمد عبد اللطيف محمد رمضان الكفراوى وشريكه

14 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9513   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-02-2013 برقم ايداع    144 الى    زكريا محمد محمد ابراهيم وشريكيه

15 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 847   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-1996 برقم ايداع    365 الى   شيرين وايمان سمير السيد عبد العزيز غنيم

16 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17173   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-09-2021 برقم ايداع    2231 الى   شركه محمد فرحات حسن ابراهيم وشريكه
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الشخاص

1 - احمد مدحت حلمى محمد خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9482   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2013 برقم ايداع   70 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2013  بــ :  

2 - مدحت حلمي محمد خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9482   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-17 

برقم ايداع   70 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2013  بــ :  

3 - على ابراهيم  على الشعراوى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    10836   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2014 برقم ايداع   1903 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2014  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

على ابراهيم على الشعراوى وايمن على ابراهيم على الشعراوى مجمتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه القطاع العام والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والتنازل عن كافه التراخيص والتوقيع على عقود اليجار واستلم 

المبالغ الماليه ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اما حق التوقيع على عقود البيع والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه فيكزن لجميع الشركاء مجتمعين

4 - امجد ابراهيم محمد الشحات  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13015   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2017 برقم ايداع   1528 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2017  بــ :  

5 - مجدي غريب محمد كفافي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4135   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-11 

برقم ايداع   772 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2018  بــ :  اصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وصرف جميع الشيكات التى باسم 

الشركه وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف  من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء واليجار والتأجير باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاراطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت ل يتم ال بوجود جميع الشركاء مجتمعين

6 - محمد صلح الدين حامد حسن شريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    281   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1995 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

7 - حسام محمد صلح الدين حامد شريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    281   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1995 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج

8 - هيثم محمد صلح الدين حامد شريف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    281   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1995 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع لتصبح 

للشريك المتضامن هيثم محمد صلح الدين حامد منفردا وله حق اداره الشركه والتوقيع عنها امام كافه الجهات 

الرسميه والحكوميه والغير حكوميه والبنوك والحصول على القروض وعمل الضمانات والشهر العقارى وبيع 

وشراء الصول والمنقولت والسيارات ما عدا بيع الراضى والعقارات بموافقه الشريكين

9 - وفاء محمد الكفراوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    281   وتم ايداعه بتاريخ    04-01-1995 برقم 

ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج

10 - ادهم صلح ابراهيم عبدا نعمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15755   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   454 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج

11 - يوسف هشام محمد يوسف محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15755   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   454 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  
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12 - هشام محمد يوسف محمد حسانين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15755   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   454 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  يكون حق الدراه والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه والتعامل امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات او حق القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات للشريك المتضامن هشام محمد يوسف منفردا

13 - هدير زينهم محمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15829   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خروج

14 - احمد محمد منير محمد اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15829   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للطرف الول 

الشريك المتضامن وله فىذلك كافه السلطات كما يحق له منفردا تمثيل الشركه امام كافه الجهات وله الحق فى 

توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

15 - داليا  ابراهيم حسنين احمد بدران  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15829   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

16 - مصطفي منصور محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16218   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   1863 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  خروج

17 - احمد صلح  احمد عبد الفتاح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16218   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   1863 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

18 - نسمة حسن عبد ا على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16218   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   1863 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح من حق الشريكين المتضامنين السيد / احمد صلح احمد عبد الفتاح والسيده / نسمه حسن عبدا على 

مجتمعين او منفردين وذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك وكذلك السحب واليداع والتوقيع 

على الشيكات البنكيه وفتح الحسابات البنكيه امام البنوك وذلك فى جميع ما يخص الشركه وكذلك لهم الحق فى 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اما فيما يتعلق بحق الرهن او القتراض بضمان عقارات او 

اصول الشركه وكذلك حق البيع لصول او عقارات او ممتلكات الشركه فيكون بموافقه جميع الشركاء

19 - احمد محمد كمال محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16218   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-07 

برقم ايداع   1863 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

20 - محمد حماد محمد عبد الرازق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16218   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   1863 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  حول الى شريك موصى

21 - اكرم محمد محمد عطية  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2025   وتم ايداعه بتاريخ    1999-03-17 

برقم ايداع   152 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خروج

22 - حنان منير محمد حسين السبكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14116   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

23 - ناديه محمد شفيق السبكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14116   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

24 - وليد منير محمد حسين السبكي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14116   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  حق ادارة الشركة والتوقيع عنها 

موكولة للشريك / وليد منير محمد حسين السبكى وله حق تمثيل الشركة والنابه عنها فى جميع التصرفات المالية 

والدارية وكذلك امام تمثيلها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية من بنوك وافراد وشركات منفردا وله 

كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة امام البنوك والهيئات والشركات المصرية والجنبية وله حق السحب 

واليداع من البنوك منفردا وبالنسبة للقتراض وشراء الصول الثابته وبيعها والرهن للشركاء المتضامنين 

مجتمعين كما له الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر من اختصاصات الدارة بشرط ان تكون هذه 

العمال والتصرفات جميعها باسم الشركة لتحقيق غرضها

25 - منير محمد حسين السبكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14116   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  خروج للوفاه
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26 - مروه منير محمد حسين السبكي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14116   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2018 برقم ايداع   2078 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

27 - سعيد غريب محمد كفافي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17673   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   665 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء واليجار والتأجير باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق التوكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراض والسيارات والمنقولت ل يتم ال بوجود جميع الشركاء مجتمعين

28 - محمود بليغ احمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15334   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-17 

برقم ايداع   2451 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع موكله للشريك الول محمود 

بليغ احمد والثالث اسلم حمدى مصطفىمحمود مجتمعين او منفردين وذلك فى تمثيل الشركه فى الشؤن الداخليه 

وامام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكيه واليداع والسحب 

اما فيما يخص البيع والرهن والقتراض والستدانه بضمان اصول الشركه فتكون بموافقه كافه الشركاء مجتمعين

29 - سالم عطيه محمد عطيه عناني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15334   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2019 برقم ايداع   2451 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  خروج

30 - ليلى جابر سلطان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    771   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-1996 برقم 

ايداع   256 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

31 - سلطان  جابر سلطان جمعه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    771   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1996 برقم ايداع   256 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره التوقيع للطرف 

الثامن السيد / سلطان حابر سلطان وذلك فى المور التى تتعلق بتحقيق غرض الشركه وممارسه نشاطها اما 

اعمال التصرف كالبيع او الشراء او الرهن او القرض او تقرير حق عينى او اصلى او تبعى فل ينفذ فى حق 

الشركاء ال بموافقه جميع الشركاء كتابه

32 - محمد فرحات حسن ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12886   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2017 برقم ايداع   1111 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج

33 - محمد ايمن فرحات حسن ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12886   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2017 برقم ايداع   1111 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع من 

حق الشريك المتضامن السيد / محمد ايمن فرحات حسن ابراهيم منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات التى تحقق 

غرض الشركه والتعامل باسم الشركه مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وابرام العقود والتفاقات وفتح 

العتمادات والحسابات بالبنوك واليداع والسحب وتوقيع الشيكات باسم الشركه وله الحق فى القتراض والرهن 

والتأجير وبيع اصول الشركه او التنازل عن الشركه او جزء منها للغير وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض 

الصلحيات والختصاصات وتوكيل الساده المحامين

34 - اسلم ايمن فرحات حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12886   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2017 برقم ايداع   1111 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

35 - حسين عثمان احمد محمد نافع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16046   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2020 برقم ايداع   1355 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  خروج

36 - سمير السيد عبد العزيز غنيم  مدير بالجر   المقيد برقم قيد    847   وتم ايداعه بتاريخ    1996-08-04 

برقم ايداع   365 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  خروج
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37 - ايمان سمير السيد عبدالعزيز غنيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    847   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1996 برقم ايداع   365 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع والتعامل مع 

البنوك وجميع صور التعامل باسم الشركه للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين اما القتراض والرهن وبيع 

اصول الشركه للشريكين مجتمعين فقط

38 - شيرين سمير السيد عبدالعزيز غنيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    847   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1996 برقم ايداع   365 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والبنوك للشريكين المتضامنين وهما السيده شيرين سمير السيد 

عبد الزيو غنيم والسيده ايمان سمير السيد عبد العزيز غنيم مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب ول وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقرار والتصالح امام المحاكم فى جميع القضايا 

واما حق الرهن والقتراض والستدانه من البنوك وبيع كل او بعض اصول الشركه يكون للشريكين المتضامنين 

مجتمعين ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها ولتحقيق 

اغراضها

39 - عمرو  على حسن  كامل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17173   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   2231 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  خروج

40 - طارق علي حسن كامل علي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17173   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   2231 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  حول الى شريك موصى

41 - محمد فرحات حسن ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17173   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   2231 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - اسامه محمد جمال الدين عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5014   قيدت فى   09-08-2005 برقم 

ايداع    1113 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

2 - ابو عبيه لتجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5753   قيدت فى   

28-03-2007 برقم ايداع    288 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27

3 - ابوعبية لتجارة الجهزة الكهربائبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5753   قيدت فى   22-05-2012 برقم 

ايداع    669 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

4 - محمد عاطف عطا محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8206   قيدت فى   29-03-2011 برقم ايداع    

338 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

5 - مكتب باسم رضا ابراهيم السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال المصانع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12861   

قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    1043 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-30

6 - مجدي عبدالرحمن حسن عبدالحميد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4070   قيدت فى   2004-06-09 

برقم ايداع    645 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

7 - احمد محمد مصطفى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5695   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

1468 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

8 - مجدى عبد الرحمن حسن عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5928   قيدت فى   15-07-2007 برقم 

ايداع    664 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

9 - طارق محمد السيد محمود عزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5926   قيدت فى   15-07-2007 برقم 

ايداع    662 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

10 - محمد عبد ا السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5957   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

725 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

11 - كريمه محمد عمر عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5958   قيدت فى   05-08-2007 برقم 

ايداع    731 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

12 - رضا محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5960   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

734 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

13 - وليد صابر على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8151   قيدت فى   23-02-2011 برقم ايداع    

202 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

14 - عبدا حسين عبدا موافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16505   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

8998 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

15 - محمد بسيونى حسين موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2963   قيدت فى   18-09-2001 برقم ايداع    

826 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

16 - عمرو محمود محمد احمد الزهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9071   قيدت فى   10-06-2012 برقم 

ايداع    740 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

17 - احمد حسن احمد محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9153   قيدت فى   05-08-2012 برقم ايداع    

951 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

18 - مكتب محمد محمد عبد السلم السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12655   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    426 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-28

19 - مكتب السيد عبدالعليم عبدالخالق يوسف للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12721   قيدت 

فى   04-04-2017 برقم ايداع    634 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-03
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20 - وليد سيد معتمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12881   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

21 - احمد على عبدالحميد البيطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12895   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    1130 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

22 - السيد احمد محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3917   قيدت فى   21-03-2004 برقم ايداع    

266 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-20

23 - مكتب احمد محمد عبدالغنى محمد احمد الجزار للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

13003   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    1497 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-07

24 - هشام كمال امين درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5172   قيدت فى   08-11-2005 برقم ايداع    

1385 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

25 - احمد عبدالقوى محمد عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8718   قيدت فى   12-12-2011 برقم 

ايداع    1497 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

26 - هلل عواد مصطفي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5239   قيدت فى   14-01-2006 برقم ايداع    

14 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

27 - عصام محمود محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5568   قيدت فى   09-11-2006 برقم ايداع    

814 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

28 - نرمين بشرى الشحات موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6002   قيدت فى   06-09-2007 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

29 - حسن محمد السعيد مصطفى شطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10581   قيدت فى   06-08-2014 برقم 

ايداع    1179 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-05

30 - رجب رمضان فهمى عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11797   قيدت فى   01-03-2016 برقم 

ايداع    401 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

31 - محمد مصطفى حسين جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4084   قيدت فى   29-09-2014 برقم ايداع    

1506 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

32 - طارق محمد محمد احمد بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10688   قيدت فى   24-09-2014 برقم 

ايداع    1466 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-23

33 - تامر محمد شوربجى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12166   قيدت فى   07-08-2016 برقم ايداع    

1426 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

34 - الشنوانى للمحركات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12720   قيدت فى   03-04-2017 برقم 

ايداع    633 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

35 - محمد ابراهيم على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12996   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

36 - ممدوح احمد كامل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12846   قيدت فى   23-05-2017 برقم 

ايداع    990 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

37 - عاصم عطيه زارع جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12984   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

1407 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

38 - الصبروت لتجميع الجهزة اللكترونيه والكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3618   قيدت فى   

23-03-2017 برقم ايداع    565 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-22

39 - وائل سعيد سليم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5603   قيدت فى   11-12-2006 برقم ايداع    

918 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

40 - جهاد السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8366   قيدت فى   16-06-2011 برقم ايداع    

716 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15
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41 - جمال مجاهد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11051   قيدت فى   29-03-2015 برقم ايداع    

523 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

42 - عبد العزيز محمد عبدالعزيز مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5899   قيدت فى   28-06-2007 برقم 

ايداع    606 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

43 - حمدى محمد عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12435   قيدت فى   07-12-2016 برقم 

ايداع    2242 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

44 - مكتب رحلت  حسينى محمد احمد على عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8807   قيدت فى   

24-01-2012 برقم ايداع    119 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-23

45 - محمد احمد عبد القوى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9145   قيدت فى   30-07-2012 برقم ايداع    

938 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

46 - محمد السيد عيسى احمد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12466   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    2342 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

47 - اشرف ابراهيم ابوجرير عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12714   قيدت فى   

28-03-2017 برقم ايداع    603 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27

48 - عادل عبد الحميد فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8588   قيدت فى   04-10-2011 برقم ايداع    

1212 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

49 - أمانى محمد مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5564   قيدت فى   08-11-2006 برقم ايداع    

808 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

50 - محمود عبدالحى محمد المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7129   قيدت فى   28-07-2009 برقم ايداع    

843 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-27

51 - المام لتوريد مستلزمات المصانع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7129   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    1564 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

52 - عبدا سعيد عبدا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9157   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    

960 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

53 - حسام سيد توفيق احمد المتعب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11427   قيدت فى   05-10-2015 برقم 

ايداع    1612 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

54 - ميخائيل فانوس ميخائيل فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5918   قيدت فى   08-07-2007 برقم 

ايداع    645 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

55 - محمد سعيد عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8694   قيدت فى   28-11-2011 برقم 

ايداع    1442 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

56 - حسام محمد على على الغرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8819   قيدت فى   01-02-2012 برقم 

ايداع    148 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

57 - السيد احمد عبدالرازق على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12320   قيدت فى   2016-10-30 

برقم ايداع    1932 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

58 - احمد السيد الشبراوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12740   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

683 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

59 - مكتب محمد عبدالنبى محمد احمد شريف للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12941   

قيدت فى   11-07-2017 برقم ايداع    1265 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-10

60 - السيد محمد ابراهيم الحضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12951   قيدت فى   16-07-2017 برقم 

ايداع    1290 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

61 - اسماء ابوالحمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12983   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    1405 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26
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62 - طارق عبدالمنصف عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1012   قيدت فى   01-12-1996 برقم 

ايداع    636 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

63 - محمد رضا امام محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5950   قيدت فى   31-07-2007 برقم ايداع    

711 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

64 - كارم عبدالحميد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11531   قيدت فى   16-11-2015 برقم 

ايداع    1906 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

65 - ايمان عادل وهيب خله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12236   قيدت فى   04-09-2016 برقم ايداع    

1629 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

66 - محمود مختار عبدالحميد مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12924   قيدت فى   02-07-2017 برقم 

ايداع    1212 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

67 - سعيد جمال عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13088   قيدت فى   13-09-2017 برقم ايداع    

1788 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

68 - مكتب زينب عبدالعال احمد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3196   قيدت فى   

05-06-2002 برقم ايداع    405 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-04

69 - احمد جمعه عبده السيد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8959   قيدت فى   03-04-2012 برقم 

ايداع    462 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

70 - مصطفى محمد جابر عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9229   قيدت فى   18-09-2012 برقم 

ايداع    1099 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

71 - منار جمال حسين على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12769   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    768 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

72 - مكتب جميل شكرى ابراهيم لنقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3305   قيدت فى   

14-09-2002 برقم ايداع    692 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-13

73 - هشام محمد نعيم السيد كحله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5866   قيدت فى   06-06-2007 برقم ايداع    

531 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

74 - صيدليه دكتورة ليلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1499   قيدت فى   24-08-1997 برقم ايداع    662 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

75 - نبيل روفائيل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1807   قيدت فى   30-07-1998 برقم ايداع    389 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-29

76 - سميحه محمد عزب ابواليزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5715   قيدت فى   27-02-2007 برقم ايداع    

193 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

77 - جورج بطرس جرجس بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12990   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    1451 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

78 - عبدالرحمن نديم شكرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13117   قيدت فى   27-09-2017 برقم 

ايداع    1907 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

79 - عامر جوده محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5882   قيدت فى   18-06-2007 برقم ايداع    

567 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

80 - مكتب رحلت ريهام رضا سعيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12918   قيدت فى   22-06-2017 برقم ايداع    1195 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-21

81 - سيد احمد صلح سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6026   قيدت فى   23-09-2007 برقم ايداع    

873 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

82 - اشرف احمد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3092   قيدت فى   10-02-2002 برقم ايداع    

110 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-09
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83 - امال الشحات عوض عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8713   قيدت فى   11-12-2011 برقم ايداع    

1491 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10
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تجديد شركات

1 - شركة  عونى زاهى سعد فام وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   3287  قيدت فى  21-08-2002 برقم 

ايداع   638 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00

ص

2 - منير عطيه كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10831  قيدت فى  16-12-2014 برقم ايداع   

1886 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2024  12:00:00ص

3 - اكرم للثاث المنزلى   شركة سبق قيدها برقم :   12809  قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   875 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

4 - ابراهيم محمد ابراهيم الشحات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13015  قيدت فى  10-08-2017 برقم 

ايداع   1528 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

5 - سعد نقول مرقص وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1289  قيدت فى  25-05-1997 برقم ايداع   341 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

6 - محمد عبدا السيد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10657  قيدت فى  10-09-2014 برقم 

ايداع   1395 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2024  

12:00:00ص

7 - الهامي الزيات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2410  قيدت فى  27-05-2000 برقم ايداع   333 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  12:00:00ص

8 - مكه للخدمات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   2410  قيدت فى  27-05-2000 برقم ايداع   333 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  12:00:00ص

9 - سلوى عبدالرحمن احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   3256  قيدت فى  15-07-2002 برقم ايداع   

549 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص

10 - شركه عبد الناصر بيومى و شريكه ) مركز خدمة ديزل العاشر (   شركة سبق قيدها برقم :   975  قيدت 

فى  03-11-1996 برقم ايداع   572 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2026  12:00:00ص

11 - شركه سامح شاكر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1280  قيدت فى  21-05-1997 برقم ايداع   

328 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

12 - امين بيومى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   9136  قيدت فى  22-07-2012 برقم ايداع   915 وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  12:00:00ص

13 - كرمى لمعى عازر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1512  قيدت فى  14-09-1997 برقم ايداع   

702 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

14 - وليد عطية بيومى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   8789  قيدت فى  16-01-2012 برقم ايداع   81 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00ص

15 - مرفت جلل احمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   5941  قيدت فى  25-07-2007 برقم ايداع   

692 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

16 - سلطان جابر سلطان وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   771  قيدت فى  05-06-1996 برقم ايداع   

256 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

17 - شيرين وايمان سمير السيد عبد العزيز غنيم   شركة سبق قيدها برقم :   847  قيدت فى  1996-08-04 

برقم ايداع   365 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  

12:00:00ص

18 - عزت محمد طاهر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1444  قيدت فى  16-07-1997 برقم ايداع   

561 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

19 - مصطفى الشبراوى عبدالمطلب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3016  قيدت فى  2001-10-28 

برقم ايداع   839 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2026  

12:00:00ص

20 - شركة شرم تورز للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   5643  قيدت فى  09-01-2007 برقم ايداع   6 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2027  12:00:00ص

21 - شركة مصطفى فرغلى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   9103  قيدت فى  03-07-2012 برقم ايداع   

827 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

22 - احمد عصام ابوالفتوح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11525  قيدت فى  15-11-2015 برقم ايداع   

1895 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2025  12:00:00ص

23 - محمود مصطفى عبدالمحسن وشركاؤة   شركة سبق قيدها برقم :   12418  قيدت فى  2016-11-29 

برقم ايداع   2192 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2026  

12:00:00ص

24 - رشاد محمد رشاد رسلن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12897  قيدت فى  14-06-2017 برقم 

ايداع   1137 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

25 - وليد السيد على عطية وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   9141  قيدت فى  26-07-2012 برقم ايداع   

932 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

26 - اسماعيل صلح اسماعيل عطيه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8347  قيدت فى  2011-06-09 

برقم ايداع   674 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2026  

12:00:00ص

27 - احمد اسماعيل زكى عبدالغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6161  قيدت فى  13-12-2007 برقم 

ايداع   1159 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2022  

12:00:00ص

28 - جيهان فاروق وشركاءها   شركة سبق قيدها برقم :   505  قيدت فى  16-09-1995 برقم ايداع   301 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2025  12:00:00ص
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