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قيود أفراد

1 - مصطفي محمود عواد عبدالمهدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

12239 ورقم قيد 251081    محل رئيسى  عن بيع اسمنت ومواد بناء, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه بجوار 

مسجد المصطفي طريق المناشي

2 - علي حامد احمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 12263 

ورقم قيد 251082    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة 67 ش عمار بن يلسر من مستشفي 

الصدر

3 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 12420 

ورقم قيد 243749    رئيسى آخر  عن تجاره اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 13 ش محمد عبدالنبي من 

مسجد المغفره الطوابق فيصل

4 - هشام رضا محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 12634 

ورقم قيد 245457    رئيسى آخر  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش صفوت مبروك من الجمعيه 

الزراعيه بشتيل م اوسيم

5 - امام اسماعيل امام اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

12760 ورقم قيد 192697    رئيسى آخر  عن تصنيع غليات البخار والمياه الساخنه والمبادلت الحراريه 

والخزانات والمواسير والجلفنه واعمده الناره, بجهة محافظة الجيزة القطعه رقم 475 من 234 من 167 بحوض 

العمده رقم 12 الطريق السريع

6 - ايمن شريف عبد الفتاح عشماوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

12887 ورقم قيد 251097    محل رئيسى  عن مكتب شحن داخلي, بجهة محافظة الجيزة 9شارع عبد الرازق 

بدر -وراق الحضر -قسم الوراق

7 - احمد ياسين عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

12981 ورقم قيد 251100    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف الي, بجهة محافظة الجيزة 2ش محمد ابراهيم 

الصعيدي من سكه الحاج -المعتمدية

8 - خالد سعيد علي محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 12982 

ورقم قيد 251101    محل رئيسى  عن خدمات توصيل الطلبات دليفري فيماعدا خدمات النترنت, بجهة محافظة 

الجيزة 8ش محمد المنهراوي-بولق الدكرور

9 - مصطفي احمد محمد حسن صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

13068 ورقم قيد 251103    محل رئيسى  عن تأجير كاميرات تصوير  فيما عدا الكاميرات اللسلكيه والمن 

والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 6 ش عيسي حمدى - العجوزة شقة 14 الدور 3 - الجيزة

10 - حمدي عبد الحميد ابراهيم  الدعينه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

13139 ورقم قيد 251106    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة 1شارع مخزن النابيب 

المعتمدية -كرداسة

11 - شريف محمد مصطفي عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

13425 ورقم قيد 251109    محل رئيسى  عن محل كبابجي, بجهة محافظة الجيزة 1 ح عباس رفاعي متفرع 

من ش المجزر اللي المنيب

12 - احمد السيد احمد اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

13707 ورقم قيد 251114    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته بعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع سيد الجارحي - المريوطية - 

العمرانية - الجيزة
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13 - عرفه احمد عبدالرحمن عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

13987 ورقم قيد 251122    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد خليفه السمانمن 

ش محمد مبروك - بشتيل - م اوسيم - الجيزة
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فروع الفراد

1 - نحمده محمود السيد الدكمى  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   12199 ورقم قيد   251080  محل فرعى  

عن تجارة الجهزة الطبيه دون مجالت الكمبيوتر والكيماويات المعمليه  بجهة محافظة القليوبية 24ش النور من طريق 

بيجام-ملك/ محمد صلح محمد رفاعي

2 - نحمده محمود السيد الدكمى  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   12199 ورقم قيد   251080  محل فرعى  

عن تجارة الجهزة الطبيه دون مجالت الكمبيوتر والكيماويات المعمليه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان// 

20ش مدينه الفردوس الثلث طوابق-فيصل

3 - سعيد فتحى احمد محمد  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   8877 ورقم قيد   229454  محل فرعى  عن 

مكتب استيراد وتصدير وتوريدات عموميه و توريد خضار وفاكهه وحاصلت زراعية بالجمله  بجهة محافظة البحيرة 

عزبة البشير التابعه لقريه عبد السلم عارف

4 - سعيد فتحى احمد محمد  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   8877 ورقم قيد   229454  محل فرعى  عن 

مكتب استيراد وتصدير وتوريدات عموميه و توريد خضار وفاكهه وحاصلت زراعية بالجمله  بجهة محافظة الجيزة 

2 شارع مرسى على - جمال عبد الناصر عزبة المفتى

5 - محمد عبدالحكيم عبدالصبور على  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   12464 ورقم قيد   251085  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط الى تجاره وتوزيع وتعبئه وتغليف تمور ومواد غذائيه يدويا  بجهة محافظة الجيزة ش 

عبدالحميد تقسيم حسن فهيم خطاب من سعد زغلول - نزله البطران - الهرم

6 - محمد عبدالحكيم عبدالصبور على  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   12464 ورقم قيد   251085  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط الى تجاره وتوزيع وتعبئه وتغليف تمور ومواد غذائيه يدويا  بجهة محافظة الوادى الجديد 

ارض السلم ش السيده خديجه رقم 12 بملك عبد الحكيم عبد الصبور على

7 - احمد احمد الحفنى عبد العزبز  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   12802 ورقم قيد   179154  محل 

فرعى  عن مكتبه ماعدا الطباعه والنشراضافه / تجاره الخرده والمخلفات  بجهة محافظة الجيزة ميت قادوس بجوار 

مسجد السلم

8 - مؤمن على محمد على  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   12954 ورقم قيد   222184  محل فرعى  عن 

مقاولت عمومية  بجهة محافظة الجيزة 44 ش الهنيدي متفرع من خاتم المرسلين العمرانيه

9 - محمد السيد عبد الفتاح عطيه  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   12958 ورقم قيد   222818  محل 

فرعى  عن بيع عطور ومستحضرات تجميل  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم 2 مساكن شباب 3 كفر طهرمس فيصل

10 - فاطمه نوح عبدالحفيظ علي  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   12877 ورقم قيد   241899  محل 

فرعى  عن طباعه و دعايه واعلن وخدمات تسويقيه واستشارات تعليميه وتوريد مستلزمات مدارس وجامعات و 

نقابات فيما عدا الصحف والمجلت  والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله والمن والحراسة  والكاميرات 

اللسلكية والملبس العسكرية والنترنت )موافقة امنية رقم 55لسنه 2022(  بجهة محافظة الجيزة شارع محمود فهمي 

17استديو الهرام امام سوبر ماركت بيم

11 - عبدا سلمه احمد عبد الله  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   13031 ورقم قيد   196612  محل 

فرعى  عن بيع وتوزيع الجهزة الكهربائية واجهزة الموبايل ماعد اجهزة الكمبيوتر او مستلزماته واستثمار عقاري  

بجهة محافظة الجيزة 29كومباوند الصناعات الصغيرة من شارع المنتزه رقم 303 -اول حدائق اكتوبر

12 - مايكل عجيب لبيب اسطفانوس  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   13222 ورقم قيد   251107  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة 1 ح مكه من شارع القدس

13 - مايكل عجيب لبيب اسطفانوس  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   13222 ورقم قيد   251107  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة الجيزة ابناء سوهاج ش القومية العربية

14 - بكر يوسف حسين اسماعيل  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   13249 ورقم قيد   159180  محل 

فرعى  عن سوبر ماركت البان  بجهة محافظة الجيزة 1 ش حداد اسماعيل من ش شحاته الجمل ناهيا بولق الدكرور

15 - سمير سامي امين اسحق  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   13399 ورقم قيد   167055  محل فرعى  

عن  محل مجوهرات  بجهة محافظة الجيزة حارة شعبان من شارع الخليفة بجوار ستوديو رفعت مركز اوسيم
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16 - على سمره لتصنيع المفروشات و الستيراد والتصدير  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   13476 ورقم 

قيد   251111  محل فرعى  عن إتصنيع وتجارة وتجهيز المفروشات والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 (  بجهة محافظة القاهرة 7 ش احمد محمود عزبة خير ا

17 - على سمره لتصنيع المفروشات و الستيراد والتصدير  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   13476 ورقم 

قيد   251111  محل فرعى  عن إتصنيع وتجارة وتجهيز المفروشات والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 (  بجهة محافظة الجيزة 53 برج العمده ش عبدالمنعم رياض متفرع من ترعه السواحل 

-

18 - وليد منصور عبد الفتاح منصور  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   13617 ورقم قيد   181665  محل 

فرعى  عن اضافه/نشاط مقاولت اعمال العزل الكيماوى وحمايه الخرسانات وانشاء وصيانه حمامات السباحه  بجهة 

محافظة الجيزة 11 ش الفنون من ش حسين عثمان الحرانيه

19 - منال حافظ وديع عطيه  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   13595 ورقم قيد   191606  محل فرعى  

عن تفصيل وخياطه ملبس  بجهة محافظة الجيزة 1 حارة عبدا من ش الملحين متفرع من ش السلم العمرانية -

شرقية

20 - وليد احمد مرسي رمضان  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   13657 ورقم قيد   190421  محل فرعى  

عن معمل البان وتصنيع موزاريل  بجهة محافظة الجيزة بجوار مدخل زويل عزبة مقار-المنوات-ابوالنمرس

21 - محمد عبدالعزيز محمد سعداوي  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   13692 ورقم قيد   224837  محل 

فرعى  عن مخبز سياحي  بجهة محافظة الجيزة بجوار مستودع الغاز الشوبك الغربي - البدرشين

22 - سيد مصطفى احمد على  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   13703 ورقم قيد   234766  محل فرعى  

عن استثمار عقاري وتسويق عقاري  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع المنصورية من شارع الملك فيصل

23 - محمد سامى محمد عبدالفتاح شرف  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   13731 ورقم قيد   251115  

محل فرعى  عن مصنع نفخ وحقن البلستيك  بجهة محافظة كفر الشيخ تعدل الى /بلطيم -  المعديه البحريه-الشهابيه -

بملك/سمر احمد ابراهيم النورى

24 - محمد سامى محمد عبدالفتاح شرف  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   13731 ورقم قيد   251115  

محل فرعى  عن مصنع نفخ وحقن البلستيك  بجهة محافظة الجيزة قطعه 35 ابورواش المنطقه الصناعيه

25 - طارق انيس شيهات بركة  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   13784 ورقم قيد   178322  محل فرعى  

عن بيع مستلزمات كمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة محل 171 حي 7 سنتر ياموند مول 6 اكتوبر

26 - بشير عبد الراضى عبد ربه خلف ا  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   13825 ورقم قيد   207221  

محل فرعى  عن تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية و منتجات اللبان والمشروبات الغذائية  بجهة محافظة الجيزة جزايه 

طريق جبل جزايه حوض السيخ منشأة القناطر- الجيزة

27 - سامح فوزى عياد البدرمانى  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   13969 ورقم قيد   47584  محل فرعى  

عن اضاف استيراد وتجاره السيارات  بجهة محافظة الجيزة 229 محور خدمي ثاني المنطقة الصناعية الثالثة - 6 

اكتوبر - الجيزة

28 - محمد احمد احمد بيومي  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   14013 ورقم قيد   244529  محل فرعى  

عن اصبح / بيع حلوي من عجين  بجهة محافظة الجيزة 1 ناصيه المين من ش الزعيم السادات محل رقم 3 ترسا

29 - احمد معتمد احمد عبد الرجال  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   14069 ورقم قيد   182015  محل 

فرعى  عن استيراد اخشاب  بجهة محافظة الجيزة 2 شارع حسين القصاص من ش احمد ضيف ا - من ش 

الخلص - المريوطية - الهرم

30 - حسان احمد عبد المقصود علم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   14029 ورقم قيد   251125  محل 

فرعى  عن توريد وتركيب وصيانه وخدمات مابعد البيع للمصاعد والسللم المتحركه  بجهة محافظة الجيزة اضافه 

فرع بالعنوان / 34 ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة

31 - حسان احمد عبد المقصود علم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   14029 ورقم قيد   251125  محل 

فرعى  عن توريد وتركيب وصيانه وخدمات مابعد البيع للمصاعد والسللم المتحركه  بجهة محافظة القاهرة تعديل 

العنوان ليصبح / 37 ش 9 المعادى امام محطه ثكنات

32 - جابر على سنوسى  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   14125 ورقم قيد   100141  محل فرعى  عن 

بقاله جافه  بجهة محافظة الجيزة 37 ش السلم الكيت كات امبابة
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33 - بركه عبد المعبود على حسن  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   14204 ورقم قيد   203796  محل 

فرعى  عن  مكتب توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة القطا ش جسر النيل القطا م منشاه القناطر

34 - طارق محمد حامد علي  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   14185 ورقم قيد   251126  محل فرعى  

عن مصنع سحب سلك وتغليف سلك فيما عدا الطباعه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة 

القليوبية ]5[ تصحيح العنوان الى / 9 حوض القاضي باسوس -  بملك / طارق محمد حامد علي

35 - طارق محمد حامد علي  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   14185 ورقم قيد   251126  محل فرعى  

عن مصنع سحب سلك وتغليف سلك فيما عدا الطباعه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة  بجهة محافظة 

الجيزة افتتاح فرع بالعنوان//وحده26 مجمع بدر الدين الصناعي م.ص4

قيود الشركات

1 - احمد عادل وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    12677 

ورقم قيد  251090    مركز عام  عن القيام باعمال التوريدات العموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد 

العماله  بجهة محافظة الجيزة 4 ش احمد ناصر السيد امام مكتب بريد توزيع الهرم مساكن فيصل بولق الدكرور

2 - وجدي فتوح عبدالعزيز سعيد و شريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    12813 ورقم قيد  251093    مركز عام  عن تجاره وتعبئه وتوزيع المواد الغذائيه  بجهة محافظة 

الجيزة المحل الكائن بالدور الرضي ببرج الجمال 146 ب ش الملك فيصل

3 - ايه ا اشرف زكريا و شريكها شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

12871 ورقم قيد  251095    مركز عام  عن توكيلت  تجارية  بجهة محافظة الجيزة 15شارع الشعب 

عمارات الضباط رقم 1

4 - احمد سمير فريد ابوليله وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

13120 ورقم قيد  251104    مركز عام  عن التسويق والستثمار العقاري ما عدا النترنت  بجهة محافظة 

الجيزة رقم 12ش سالم سالم -الدور السادس العجوزه

5 - عبدالشافي ابراهيم احمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    13125 ورقم قيد  251105    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريد مواد وخدمات بتروليه وكهرباء 

وطاقه شمسيه ومواد بناء وتوريد معدات ثقيله وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعايه 

والعلن وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة 10 ش نقابه العاملين بجامعه القاهر بولق الدكرور

6 - رشا سعيد سلمة علي وشركاها شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

13696 ورقم قيد  251112    مركز عام  عن تطوير وادارة تطبيقات الهاتف المحمول والتصدير ماعدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 1  بجهة محافظة الجيزة الشقة رقم 2 بالدور الول - بالعقار رقم429 

ش السودان - العجوزة - الجيزة

7 - ابراهيم عصمان محمود وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

13706 ورقم قيد  251113    مركز عام  عن مقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه زالقيام باعمال 

الديكورات والتشطيبات والتوريدات العموميه والتجاره والتوزيع في مواد البناء فيما عدا توريد الكمبيوتر 

ومستلزماته وفيما عدا توريد العماله  بجهة محافظة الجيزة 1 ش الجهاد من ش المطار المنيره الغربيه امبابه

8 - محمود عنتر وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

13817 ورقم قيد  251119    مركز عام  عن كوافير حريمى  بجهة محافظة الجيزة 30 شارع جزيرة العرب 

- المهندسين

9 - سلوي صادق احمد وشركاها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

14028 ورقم قيد  251124    مركز عام  عن القيام بتقديم الخدمات والتنمية والستشارات الزراعية , وتوريد 

المعدات والسمدة والمبيدات الزراعية  بجهة محافظة الجيزة 15 ش محمود عزوز مدينة المل - امبابة - الجيزة
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فروع الشركات

1 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    12231 ورقم قيد   

238194   فرعى  عن غرض الشركة /  تصنيع وبيع الحلوى من عجين والحلويات الجافة وصناعة اليس كريم 

وتجارة الحاصلت الزراعية والمعلبات     والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والستثمار العقارى وجميع 

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

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

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

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

السالفة او تشتريه او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع سكة 

الفضل 25 شارع طلعت حرب

2 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    12231 ورقم قيد   

238194   فرعى  عن غرض الشركة /  تصنيع وبيع الحلوى من عجين والحلويات الجافة وصناعة اليس كريم 

وتجارة الحاصلت الزراعية والمعلبات     والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والستثمار العقارى وجميع 

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

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

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

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

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

الكائن بالعنوان / محل تجارى رقم 1 بالدور الرضي بالعقار المقام علي قطعة رقم 210ط - منطقة هضبة 

الهرام

3 - الشركة الفريقية للتجارة والهندسة   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    12407 ورقم قيد   158619   

فرعى  عن اضاف التصدير  بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم 132 امتداد المنطقه الصناعيه السادسه

4 - سامى وماجد مراد وشريكهم   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    12407 ورقم قيد   158619   

فرعى  عن اضاف التصدير  بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم 132 امتداد المنطقه الصناعيه السادسه

5 - محمد سلطان وشريكه   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    12500 ورقم قيد   234916   فرعى  

عن اصبح تجاره الموبايلت بالعموله وبيع اكسسواراتها  بجهة محافظة الجيزة 96 ش مصدق الدقي المهندسين

6 - اي كيوستور Iq store   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    12500 ورقم قيد   234916   فرعى  

عن اصبح تجاره الموبايلت بالعموله وبيع اكسسواراتها  بجهة محافظة الجيزة 96 ش مصدق الدقي المهندسين

16 - نيفرتى ترافل   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    13621 ورقم قيد   201541   فرعى  عن 

مزاولة نشاط السياحة العامة فقرة أ طبقا لحكام المادة الثانية من القانون 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 125 

لسنة2008 ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 بتاريخ 2009/3/29  بجهة محافظة الجيزة شقه 

رقم 105 بالدور الول عقار رقم 4 برج الشعراوي ش اللبيني الهرم

17 - احمد مصطفى البكرى حماد وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    13624 ورقم قيد   

201541   فرعى  عن مزاولة نشاط السياحة العامة فقرة أ طبقا لحكام المادة الثانية من القانون 38 لسنة 1977 

والمعدل بالقانون 125 لسنة2008 ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 بتاريخ 2009/3/29  

بجهة محافظة الجيزة شقه 1 الدور الول فوق الرضي عقاررقم 27 أ ش خاتم المرسلين العمرانيه

18 - نيفرتى ترافل   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    13624 ورقم قيد   201541   فرعى  عن 

مزاولة نشاط السياحة العامة فقرة أ طبقا لحكام المادة الثانية من القانون 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 125 

لسنة2008 ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 بتاريخ 2009/3/29  بجهة محافظة الجيزة شقه 

1 الدور الول فوق الرضي عقاررقم 27 أ ش خاتم المرسلين العمرانيه
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19 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    13589 ورقم قيد   

238194   فرعى  عن غرض الشركة /  تصنيع وبيع الحلوى من عجين والحلويات الجافة وصناعة اليس كريم 

وتجارة الحاصلت الزراعية والمعلبات     والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والستثمار العقارى وجميع 

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

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

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

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

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

ادارى بالعنوان الكائن في / الكيلو 20 - قطعة الرض رقم 304 خارج زمام ابورواش

7 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    12673 ورقم قيد   115210   

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 الجيزة 301 ش الهرام
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20 - العبد للستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    13589 ورقم قيد   

238194   فرعى  عن غرض الشركة /  تصنيع وبيع الحلوى من عجين والحلويات الجافة وصناعة اليس كريم 

وتجارة الحاصلت الزراعية والمعلبات     والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والستثمار العقارى وجميع 

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

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

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

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

السالفة او تشتريه او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع سكة 

الفضل 25 شارع طلعت حرب

21 - المجموعة العربية للتكنولوجيا المتكاملة   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    13765 ورقم قيد   

166950   فرعى  عن الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية و صيانة اجهزة علمية بموافقه امنيه رقم 596 

لسنه2004  بجهة محافظة القاهرة 29 شارع زهراء مدينة نصر حى  10

22 - طلعت نظير مسعد وشركاه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    13765 ورقم قيد   166950   

فرعى  عن الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية و صيانة اجهزة علمية بموافقه امنيه رقم 596 لسنه2004  

بجهة محافظة القاهرة 29 شارع زهراء مدينة نصر حى  10

8 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    12673 ورقم قيد   115210   

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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23 - طلعت نظير مسعد وشركاه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    13765 ورقم قيد   166950   

فرعى  عن الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية و صيانة اجهزة علمية بموافقه امنيه رقم 596 لسنه2004  

بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع كمركز صيانة للشركة بالعنوان / 4 شارع محمد حلمي متفرع من شارع 

الجمعية - فيصل

24 - المجموعة العربية للتكنولوجيا المتكاملة   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    13765 ورقم قيد   

166950   فرعى  عن الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية و صيانة اجهزة علمية بموافقه امنيه رقم 596 

لسنه2004  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع كمركز صيانة للشركة بالعنوان / 4 شارع محمد حلمي متفرع من 

شارع الجمعية - فيصل

25 - فتحى محمود جاد المولى وشركاه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    13948 ورقم قيد   

215223   فرعى  عن معامل للتحاليل الطبيه وابحاث الدم  بجهة محافظة الجيزة البدرشين شارع النيل السعيد 

الدور التاني

26 - فتحى محمود جاد المولى وشركاه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    13946 ورقم قيد   

215223   فرعى  عن معامل للتحاليل الطبيه وابحاث الدم  بجهة محافظة الجيزة فيصل - برج بلزا الطبي من 

شارع فيصل

27 - فتحى محمود جاد المولى وشركاه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    13942 ورقم قيد   

215223   فرعى  عن معامل للتحاليل الطبيه وابحاث الدم  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم 1 شارع مراد شقة 

14

28 - فتحى محمود جاد المولى وشركاه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    13944 ورقم قيد   

215223   فرعى  عن معامل للتحاليل الطبيه وابحاث الدم  بجهة محافظة الجيزة 69 شارع الجمهورية - 

الحوامدية - الدور التانى
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9 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    12674 ورقم قيد   115210   

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

29 - محمد محمود رجب وشريكه   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    14139 ورقم قيد   213448   

فرعى  عن توريدات وتغليف رقائق اللومنيوم وبولى فنيل كلوريد وورق طبع وكل ماهو يدخل فى هذا النشاط 

موافقه امنيه رقم 323 سنة 2011  بجهة محافظة الجيزة القطعه رقم 45 بقطاع  مخازن الشباب المنطقه 

الصناعيه اكتوبر مدينه 6 اكتوبر
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10 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    12674 ورقم قيد   

115210   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 الجيزة رقم 10 بجوار الكريزى 

ووتر

11 - احمد حسن احمد الحداد وشريكته   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    12643 ورقم قيد   148081   

فرعى  عن اقامه ونشغيل واستغلل المطاعم والكافيتريات  بجهة محافظة الجيزة نادي الصيد المصري الدقي 

منطقه الرمايه

12 - فلينج توينكى للمطاعم والكافيتريات   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    12643 ورقم قيد   

148081   فرعى  عن اقامه ونشغيل واستغلل المطاعم والكافيتريات  بجهة محافظة الجيزة نادي الصيد 

المصري الدقي منطقه الرمايه

13 - خطاب للتجاره   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    13141 ورقم قيد   130813   فرعى  عن 

تجارة الدوات المنزليه والجهزة الكهربائيه و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه ووكيل بالعموله و تجاره 

الموبايلت والسلع المعمره  بجهة محافظة الجيزة 317شارع السودان المهندسين -العجوزة

14 - احمد خطاب محمد عتريس وشريكته   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    13141 ورقم قيد   

130813   فرعى  عن تجارة الدوات المنزليه والجهزة الكهربائيه و الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه 

ووكيل بالعموله و تجاره الموبايلت والسلع المعمره  بجهة محافظة الجيزة 317شارع السودان المهندسين -

العجوزة
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15 - احمد مصطفى البكرى حماد وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    13621 ورقم قيد   

201541   فرعى  عن مزاولة نشاط السياحة العامة فقرة أ طبقا لحكام المادة الثانية من القانون 38 لسنة 1977 

والمعدل بالقانون 125 لسنة2008 ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 بتاريخ 2009/3/29  

بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 105 بالدور الول عقار رقم 4 برج الشعراوي ش اللبيني الهرم
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 محو - شطب

1 - اشرف ابوالحجاج عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   137420 قيد فى 30-09-2000 برقم ايداع  

11579 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

2 - جمال حسن فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   144502 قيد فى 27-11-2001 برقم ايداع  12829 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

3 - رشاد على حسنين البرتقالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   147499 قيد فى 10-06-2002 برقم ايداع  

6179 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

4 - فريد وليم سليم بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   167075 قيد فى 19-04-2005 برقم ايداع  5420 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

5 - احمد عبد ا رضوان عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   200279 قيد فى 18-02-2010 برقم ايداع  

2907 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

6 - عبد النافع داود عبد النافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   209780 قيد فى 02-03-2011 برقم ايداع  2925 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

7 - محمد الحسينى احمد عبد الجواد صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم   212852 قيد فى 20-06-2011 برقم 

ايداع  10926 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

8 - اشرف عبد الظاهر محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   219361 قيد فى 08-02-2012 برقم ايداع  

2727 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

9 - محمد زين العادين حرز ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   239901 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع  

12608 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

10 - سميحة محمد عبد القادر سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97816 قيد فى 27-01-1994 برقم ايداع  

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

11 - امانى نبيل احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   142271 قيد فى 17-07-2001 برقم ايداع  7705 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره

12 - وائل رشدى ابو الغيط برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   197322 قيد فى 01-11-2009 برقم ايداع  

15724 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره

13 - سعودى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   201746 قيد فى 12-04-2010 برقم ايداع  67158 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره

14 - رامى عادل جندى حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   202072 قيد فى 21-04-2010 برقم ايداع  7134 

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

15 - ربيع مصطفى محمد العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   83135 قيد فى 02-07-1989 برقم ايداع  

4748 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

16 - عزت محمد السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   159463 قيد فى 04-05-2004 برقم ايداع  

5347 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

17 - قرشى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   182038 قيد فى 02-10-2006 برقم ايداع  16676 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

18 - اشرف عبد ا حامد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   191634 قيد فى 28-10-2008 برقم ايداع  

11420 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

19 - محمود محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   196771 قيد فى 13-10-2009 برقم ايداع  

14456 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

20 - سحر ابراهيم عويس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   197282 قيد فى 29-10-2009 برقم ايداع  

15645 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

21 - حسام على جابر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   240290 قيد فى 26-10-2017 برقم ايداع  0 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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22 - هناء محمد حسن جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   249560 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع  9181 

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

23 - ايوب سليمان بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   49641 قيد فى 19-02-1980 برقم ايداع  1169 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

24 - ابو سمره للسيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   93179 قيد فى 25-06-1998 برقم ايداع  7489 وفى 

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

25 - عصمت صابر عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   102421 قيد فى 20-05-1995 برقم ايداع  4595 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

26 - حسن ابراهيم سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   106621 قيد فى 16-04-1996 برقم ايداع  3546 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

27 - ابو سريع محمود صديق بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   137551 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع  

5293 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

28 - هويدا ابو شناق قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   164035 قيد فى 12-12-2004 برقم ايداع  15386 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

29 - يمنى محمد حسام الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185382 قيد فى 05-02-2007 برقم ايداع  

1724 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

30 - اسلم صبحى شيحه عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   193643 قيد فى 07-06-2009 برقم ايداع  

7229 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

31 - محمد ابراهيم محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   205843 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع  

811 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

32 - محمود محمد على ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   221788 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع  

8305 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

33 - شيماء وفائى تاج الدين عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   233334 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع  

0 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

34 - مرفت عوض حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   206444 قيد فى 10-10-2010 برقم ايداع  

17695 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - نشات محمد فرج زهير  تاجر فرد سبق قيده برقم   152885 قيد فى 04-05-2003 برقم ايداع  4542 

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

36 - تامر رمضان السيد على ورده  تاجر فرد سبق قيده برقم   199828 قيد فى 02-02-2010 برقم ايداع  

1823 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

37 - نجلء محمد فرج مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   223076 قيد فى 05-06-2012 برقم ايداع  

11080 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

38 - عزت تميم عبد الغنى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   230430 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع  

10566 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

39 - اشرف كمال كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   183201 قيد فى 16-11-2006 برقم ايداع  

18842 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

40 - كيرلس مجدى رمزى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   211847 قيد فى 22-05-2011 برقم ايداع  

7938 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - عابدين عبد الفتاح حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   212137 قيد فى 30-05-2011 برقم ايداع  

8639 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

42 - عمرو محمد على عبد المنصف البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   221334 قيد فى 2012-04-10 

برقم ايداع  7250 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

43 - انور مصطفى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   60798 قيد فى 24-04-1983 برقم ايداع  2705 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة
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44 - عزالدين احمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   102599 قيد فى 04-06-1995 برقم ايداع  5088 

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

45 - هشام لطفى ابو العنين زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم   173998 قيد فى 29-01-2006 برقم ايداع  

1156 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

46 - مصطفى مبارك محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   204075 قيد فى 29-06-2010 برقم ايداع  

11739 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

47 - محمود سعد محروس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   220953 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  

4958 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

48 - فتحي محمد فتحي حسن الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   246359 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع  

5931 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

49 - ناصر فؤاد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   129666 قيد فى 16-08-1999 برقم ايداع  9700 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

50 - محمد عبد الحميد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   207766 قيد فى 30-11-2010 برقم ايداع  

20766 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

51 - محمود على محمود ابو سعدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   220066 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع  

4289 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو للغاء الرئيسي الخر

52 - عبد القادر فتحى عبد القادر الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   226923 قيد فى 22-10-2012 برقم 

ايداع  19659 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

53 - محمد سيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   234461 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  386 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

54 - هشام خميس عبد الحكم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   239731 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع  0 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - احمد جاد الرب احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   240018 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع  

16009 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

56 - عزت فكرى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   158021 قيد فى 25-02-2004 برقم ايداع  2041 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

57 - مصطفى محمد رضا حبيب محمد السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   198293 قيد فى 2018-04-02 

برقم ايداع  5525 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

58 - جون لبيع واستيراد اكسسوار المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم   233394 قيد فى 09-12-2014 برقم 

ايداع  0 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

59 - صيدليه الدكتور سمير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   111559 قيد فى 18-02-1997 برقم ايداع  

1667 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

60 - عبدالنبى عبدالجليل جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   119542 قيد فى 15-03-1998 برقم ايداع  3098 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

61 - ايهاب شفيق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   134138 قيد فى 16-04-2000 برقم ايداع  4303 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

62 - محمد حمزه كامل عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   170157 قيد فى 21-08-2005 برقم ايداع  

11548 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

63 - محمد حمزه كامل عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   170157 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع  

12402 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

64 - الكلوي لللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   188305 قيد فى 30-04-2007 برقم ايداع  7522 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

65 - طارق عبد الفتاح محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   206594 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع  

17027 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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66 - احمد رشدى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   214766 قيد فى 29-08-2011 برقم ايداع  15250 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

67 - وحيد محمود احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   222168 قيد فى 10-05-2012 برقم ايداع  

9165 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

68 - السيد عوض محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   61584 قيد فى 01-08-1983 برقم ايداع  4676 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة للوفاة

69 - ليلي حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   144220 قيد فى 06-11-2001 برقم ايداع  12127 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

70 - منال حافظ وديع عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   186247 قيد فى 01-03-2007 برقم ايداع  3464 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

71 - شيماء عطيه عبدالنبي عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   249407 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  

7998 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

72 - محمد عبدالباسط ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   106240 قيد فى 23-03-1996 برقم ايداع  2622 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

73 - اشرف سعيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   172047 قيد فى 13-11-2005 برقم ايداع  15139 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

74 - مصطفى سمير محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   183433 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع  

7011 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

75 - احمد على عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   194403 قيد فى 01-07-2009 برقم ايداع  

8960 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

76 - حمزة حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   211808 قيد فى 19-05-2011 برقم ايداع  7856 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

77 - اسامة رزق عبد الرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   216774 قيد فى 14-11-2011 برقم ايداع  

19979 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - محمد صبرى محمد صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم   220842 قيد فى 25-03-2012 برقم ايداع  

6053 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

79 - فاطمه عبدالحميد سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   244375 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع  

17297 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

80 - عبد ا عباس محمد محمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   163366 قيد فى 06-11-2004 برقم 

ايداع  14005 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

81 - حسن طة عبد المنعم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   189088 قيد فى 28-06-2007 برقم ايداع  

10412 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

82 - احمد محمد سيد عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   194324 قيد فى 29-06-2009 برقم ايداع  

8772 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

83 - احمد محمد سيد عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   194324 قيد فى 28-11-2013 برقم ايداع  

12923 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

84 - سونيا جلل ذكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   238448 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع  0 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

85 - سيد المتولي عبدالحليم علي شلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   249626 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع  

9733 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - محمد مصطفي صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   250935 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع  

1077919 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

87 - محمود زكى محمد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57987 قيد فى 14-07-1982 برقم ايداع  6252 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

Page 17 of 132 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

88 - محمود زكي محمد فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   57987 قيد فى 07-11-1990 برقم ايداع  

1000002 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

89 - سيد قوشتى صالح على  تاجر فرد سبق قيده برقم   201740 قيد فى 12-04-2010 برقم ايداع  67145 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

90 - ايمن عامر كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   225217 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  13281 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

91 - مطبعه سعيد جابر حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   71876 قيد فى 03-11-1986 برقم ايداع  8303 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

92 - عصام كامل عبد ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   182510 قيد فى 19-10-2006 برقم ايداع  

17559 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

93 - حسن شافعى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   210797 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع  5552 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

94 - ايمن شافعى محمد شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   222430 قيد فى 17-05-2012 برقم ايداع  9805 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

95 - حسام الدين ناصر فهمى محمد ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   230745 قيد فى 27-11-2013 برقم 

ايداع  12764 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

96 - اشرف سيد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   118224 قيد فى 03-01-1998 برقم ايداع  78 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

97 - اصبح رامى حنا للمقاولت والدهانات  تاجر فرد سبق قيده برقم   200995 قيد فى 14-03-2010 برقم 

ايداع  4613 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

98 - محمد فايز حسن شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   201903 قيد فى 18-04-2010 برقم ايداع  6786 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

99 - محمد سيد امام خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   251078 قيد فى 15-11-2012 برقم ايداع  1000005 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

100 - احمد عبد الرحمن عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   83042 قيد فى 24-06-1989 برقم ايداع  4528 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

101 - اسامه محمد طاهر انس عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   206270 قيد فى 03-10-2010 برقم 

ايداع  17471 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

102 - اميمه صابر عطيه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   237133 قيد فى 21-07-2016 برقم ايداع  0 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - مؤمن عصام عبد الغنى عبد الغنى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   237956 قيد فى 2016-11-21 

برقم ايداع  15880 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

104 - محمد حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   241756 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع  

5389 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

105 - احمد محمد طلبه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   243749 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع  12420 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

106 - هانى يوسف عبد المحسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   250101 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  

1612 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي الخر

107 - مركز تجميل محمد ابو السعود للسيدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   105319 قيد فى 1996-01-01 

برقم ايداع  104 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

108 - وائل سيد سيد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   143294 قيد فى 11-09-2001 برقم ايداع  9929 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

109 - ايمن رشاد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   150147 قيد فى 04-11-2002 برقم ايداع  

12343 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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110 - على حسن على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   200666 قيد فى 03-03-2010 برقم ايداع  

3841 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

111 - احمد ابراهيم اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   241788 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع  

5727 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

112 - محمد صلح الدين محمد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   174809 قيد فى 26-02-2006 برقم ايداع  

2718 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

113 - محمود احمد محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   205752 قيد فى 05-09-2010 برقم ايداع  

16131 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

114 - حسام عزت محمد فتحى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   207991 قيد فى 09-12-2010 برقم ايداع  

21290 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

115 - نجيه حافظ اسكندر عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   227792 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع  

21589 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

116 - مختار عبد الرؤوف كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   238634 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع  

0 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره
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رأس المال

1 - شعبان مفتاح فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   202323 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع   7659 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - كيرلس مجدى رمزى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   211847 قيد فى 22-05-2011 برقم ايداع   7938 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - فاطمه محمد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   242078 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع   7631 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - محمد احمد محمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم   246918 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع   8717 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - سمير شعبان عبد الشافى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   114904 قيد فى 02-08-1997 برقم ايداع   

9014 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

6 - صلح عبد الحميد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   132398 قيد فى 12-01-2000 برقم ايداع   288 

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

7 - مكتب الخوصى للتخليص الجمركى تاجر فرد سبق قيده برقم   138687 قيد فى 12-12-2000 برقم ايداع   

14385 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - وليد سيد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   173024 قيد فى 19-12-2005 برقم ايداع   17112 فى تاريخ  

03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - امير عبد المنعم رمضان عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   192902 قيد فى 12-05-2009 برقم ايداع   

5511 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - عادل محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   211694 قيد فى 17-05-2011 برقم ايداع   7603 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - جرجس فخري بنشوي سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم   238953 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع   

5822 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

12 - اشرف محمد خيرالدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   250194 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع   

756 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - احمد زايد احمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   244958 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع   

19301 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - محمد علي حسين حسانين زقله تاجر فرد سبق قيده برقم   248720 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع   

2711 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - لؤى عبد الرافع احمد عبد ا العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم   251084 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع   12441 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

16 - المؤسسة الدولية للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   183451 قيد فى 26-11-2006 برقم 

ايداع   19349 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - احمد طلعت عبد الرازق شقير تاجر فرد سبق قيده برقم   220122 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع   

4391 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,500,000.000

18 - راضى عزيز عطيه متربوس تاجر فرد سبق قيده برقم   225324 قيد فى 09-09-2012 برقم ايداع   

16237 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

19 - امال محمد على محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   201264 قيد فى 23-03-2010 برقم ايداع   

5383 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

20 - السيد داود اسماعيل عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   209651 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع   

2610 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - ياسر مصطفى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   152586 قيد فى 12-04-2003 برقم ايداع   3841 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - محمد طارق حسن امام تاجر فرد سبق قيده برقم   241360 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع   2797 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - عبد ا عباس عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   169292 قيد فى 18-07-2005 برقم ايداع   2849 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - هانى سعيد زكريا هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم   210983 قيد فى 21-04-2011 برقم ايداع   5678 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

25 - محمد السيد عبد الفتاح عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   222818 قيد فى 28-05-2012 برقم ايداع   

10440 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

26 - شيماء على السيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   243323 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   

14793 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - مجاهد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   193247 قيد فى 25-06-2009 برقم ايداع   

6358 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - محمد رمضان احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   194668 قيد فى 13-07-2009 برقم ايداع   9576 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - حسين يحى حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   195469 قيد فى 12-08-2009 برقم ايداع   11400 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

30 - عمرو فاروق احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   245748 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع   2905 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - عمرو محمد عبد الحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   177247 قيد فى 14-05-2006 برقم ايداع   

7252 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

32 - فوزى فوزى جريس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   238385 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع   

1088 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - محمد السيد كيلنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   177092 قيد فى 10-05-2006 برقم ايداع   6874 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

34 - سعيد محمود ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   202175 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع   

7363 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - احمد محمد ربيع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   225416 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع   16432 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

36 - غالي فرنسيس جرجس رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم   248415 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع   

825 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - سمير للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   167055 قيد فى 18-04-2005 برقم ايداع   

5376 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - محسن شحاته احمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   207283 قيد فى 07-11-2010 برقم ايداع   

19242 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

39 - كمال متى شاكر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   213386 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع   8926 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - ابراهيم عبد الفتاح رمضان ابو الدهب تاجر فرد سبق قيده برقم   220455 قيد فى 13-03-2012 برقم 

ايداع   5107 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,001.000

41 - عمرو مصطفي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   247897 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع   

14365 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

42 - سيد للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   180114 قيد فى 01-08-2006 برقم ايداع   

13004 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - رامى فايز زاهر اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   234014 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع   2832 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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44 - فتحى محمدى على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   91790 قيد فى 16-01-1992 برقم ايداع   661 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

45 - اشرف رجب رمضان رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   244067 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع   

16572 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - احمد سيف الدين فرج البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   245119 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع   

237 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

47 - عبد ا محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم   250438 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع   4649 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - ايمن عامر كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   225217 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع   16022 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - تامر انور حسين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   233438 قيد فى 14-12-2014 برقم ايداع   14033 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

50 - محمد السيد محمد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   200807 قيد فى 08-03-2010 برقم ايداع   4171 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

51 - بشير عبد الراضى عبد ربه خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم   207221 قيد فى 04-11-2010 برقم 

ايداع   19506 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

52 - ايمن عاشور احمد نفس تاجر فرد سبق قيده برقم   196076 قيد فى 07-09-2009 برقم ايداع   12740 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

53 - احمد عبد المولى على شافعى تاجر فرد سبق قيده برقم   203444 قيد فى 07-06-2010 برقم ايداع   

10251 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

54 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   243749 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع   15781 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - احمد فؤاد عبدالغني حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   243961 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع   

16327 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - مجاهد ماركت تاجر فرد سبق قيده برقم   181543 قيد فى 14-09-2006 برقم ايداع   15782 فى 

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

57 - فرجة السيد عبد الكريم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   147892 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع   

3567 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

58 - صيدليه د  مصطفى احمد الدردير تاجر فرد سبق قيده برقم   170607 قيد فى 06-09-2005 برقم ايداع   

12352 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - محمد ممدوح حسنى وهبة تاجر فرد سبق قيده برقم   170826 قيد فى 14-09-2005 برقم ايداع   

12776 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000,000.000

60 - وحيد السيد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   193294 قيد فى 25-05-2009 برقم ايداع   6465 فى 

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

61 - المير محمود يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   196061 قيد فى 07-09-2009 برقم ايداع   

12699 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - سعيد محمود ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    202175 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع    

7363 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ برطس الطريق العمومي 

بجوار الوحده الصحيه شارع النادي

2 - محمد احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    202846 قيد فى 18-05-2010 برقم ايداع    8972 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك العنوان وفقا للبطاقة الضرابية /

عزبة ابو اسماعيل برقاش -منشأة القناطر

3 - نسرين على عبد التواب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    211031 قيد فى 26-04-2011 برقم ايداع    

6105 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء اصبح / محلت 

37.36.35.34 بدون فواصل بالدور الرضي المشربيه مول شرم اليزيه الماركاتو هضبه ام السيد

4 - كيرلس مجدى رمزى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    211847 قيد فى 22-05-2011 برقم ايداع    

7938 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ طريق مصر اسيوط 

السريع بجوار مفارق المرازيق -البدرشين

5 - محمد سيد كامل عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    223056 قيد فى 05-06-2012 برقم ايداع    11046 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اطلس شارع النيابه العسكرية عمارة الحاج 

رضا الوقفي

6 - محمد فوزى فتحى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    234729 قيد فى 25-06-2015 برقم ايداع    

8287 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 11 شارع الفردوس حاليا 

شارع عزت عبدالعال سابقا المجزر اللي حوض البوهات نزلة البطران الجيزة

7 - احمد محمد عصام خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    248835 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع    3628 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 7شارع 301-المعادي  الجديده

8 - حنا خله حنا خله تاجر فرد سبق قيده برقم    120572 قيد فى 13-05-1998 برقم ايداع    5414 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 19 ش جلل من اللبيني فيصل

9 - حسام عبدالعليم محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    194730 قيد فى 15-07-2009 برقم ايداع    

9721 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / قريه بني سلمه وادي 

النطرون

10 - سامح محمد سيد محمد الدقاق تاجر فرد سبق قيده برقم    232087 قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع    

6143 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 12 محل 5 ليجندا مول 

مبني 12 الشيخ زايد

11 - ماهر رمزي عبدالحسيب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    241914 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

6608 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر الغريب

12 - مصطفى عبدالحكيم مصطفى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    251020 قيد فى 18-11-2020 برقم 

ايداع    12325 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  17  شارع مغاورى 

عبدالمجيد  -  الكوم الحمر  

13 - مصطفى عبدالحكيم مصطفى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    251020 قيد فى 18-11-2020 برقم 

ايداع    12325 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح / مدينه العبور 

الحي الثاني محليه 33 عماره 15 العبور القليوبيه ملك يوسف حسن عيسي احمد مع الغاؤه

14 - علء الدين على جوده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    235554 قيد فى 19-11-2015 برقم ايداع    

14188 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش عبدا الغفير

15 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    243749 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

15781 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش محمد عبدالنبي من مسجد 

المغفره الطوابق فيصل

16 - ابو سمره للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    93179 قيد فى 25-06-1998 برقم ايداع    7489 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه
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17 - ابو سمرة للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    93179 قيد فى 02-08-1992 برقم ايداع    4804 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 100 ش  السودان المهندسين

18 - ابو سريع محمود صديق بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    137551 قيد فى 07-10-2000 برقم ايداع    

11898 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر  بالعنوان/ 

3 حوض المشاع - طريق الثلجه - البدرشين

19 - ابو سريع محمود صديق بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    137551 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع    

5293 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

20 - ابراهيم محمدللتخليص الجمركى تاجر فرد سبق قيده برقم    150755 قيد فى 21-12-2002 برقم ايداع    

13818 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 9 ش الفردوس من ش 

القدس طوابق فيصل

21 - محمد ابراهيم محمد حسانين رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    205843 قيد فى 13-09-2010 برقم 

ايداع    16344 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر 

بالعنوان / 2 شارع مكة المكرمة - من طراد النيل - برج المهندس - الحوامدية

22 - محمد ابراهيم محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    205843 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع    

811 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

23 - احمد طلعت عبد الرازق شقير تاجر فرد سبق قيده برقم    220122 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع    

4391 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / طريق مصر اسيوط 

السريع امام كافتريا السرايا البدرشين

24 - محمود السيد ابو العدب عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    222186 قيد فى 10-05-2012 برقم 

ايداع    9202 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 22 ش طنطا 

عمرانيه غربيه

25 - هشام رضا محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم    245457 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع    2725 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش صفوت مبروك من الجمعيه الزراعيه 

بشتيل م اوسيم

26 - حسام احمد عبد الحليم طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    176331 قيد فى 16-04-2006 برقم ايداع    

5791 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 19شارع الشاعر من خاتم 

المرسلين -عمرانية

27 - السيد داود اسماعيل عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    209651 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع    

2610 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش عبدالحميد رافع نزله 

البطران عمرانية

28 - حسين شعبان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    145102 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع    

1000006 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

29 - حسين شعبان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    145102 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع    14857 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

30 - حسين شعبان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    145102 قيد فى 15-01-2002 برقم ايداع    553 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  نشاط رئيسى اخر بالعنوان 54أ حدائق 

الهرام ونشاط الستيراد

31 - حسين شعبان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    145102 قيد فى 15-01-2002 برقم ايداع    553 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان /418ن ش 

الجيش-هضبه الهرام بنشاط صالون حلقه

32 - حسين شعبان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    145102 قيد فى 15-01-2002 برقم ايداع    553 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل نشاط  الرئيسي الخر بالعنوان 418 

منطقة ن هضبة الهرام ليصبح /  مستلزمات اطفال

33 - احمد احمد الحفنى عبد العزبز تاجر فرد سبق قيده برقم    179154 قيد فى 03-07-2006 برقم ايداع    

11182 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ميت قادوس بجوار مسجد السلم
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34 - امام اسماعيل امام اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    192697 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع    

5099 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعه رقم 475 من 234 من 

167 بحوض العمده رقم 12 الطريق السريع

35 - جورج اسرائيل يوسف تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم    227153 قيد فى 01-11-2012 برقم 

ايداع    20173 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 50 ش طلعت 

حرب مدينه التحرير امبابه

36 - سعيد فتحى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    229454 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    8877 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه البشير التابعه لقريه عبدالسلم 

عارف - بملك / بهاء احمد عبدالفتاح

37 - بديع على جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم    201957 قيد فى 19-04-2010 برقم ايداع    6882 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شارع جسر النيل بجوار الوحدة 

الصحية الجلتمه -منشأة القناطر

38 - هانى سعيد زكريا هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم    210983 قيد فى 21-04-2011 برقم ايداع    

5678 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 21 ش محمد علي السيد 

وراق الحضر -الوراق

39 - محمد عبد الحليم على محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    220370 قيد فى 11-03-2012 برقم 

ايداع    4932 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 30 ش سليمان جوهر

40 - مؤمن على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    222184 قيد فى 10-05-2012 برقم ايداع    9198 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 44 ش الهنيدي متفرع من خاتم المرسلين 

العمرانيه

41 - محمد السيد عبد الفتاح عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    222818 قيد فى 28-05-2012 برقم ايداع    

10440 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 2 مساكن شباب 3 

كفر طهرمس فيصل

42 - فاطمه نوح عبدالحفيظ علي تاجر فرد سبق قيده برقم    241899 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع    

6515 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع محمود فهمي 17استديو 

الهرام امام سوبر ماركت بيم

43 - ماهر رمزي عبدالحسيب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    241914 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

6608 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية استدراك بيانات اسم مالك عنوان 

لفرع الكائن في اشمون كفر غريب -بملك رمزي عبد الحسيب اسماعيل

44 - عبد ا سلمه احمد عبد الله تاجر فرد سبق قيده برقم    196612 قيد فى 05-10-2009 برقم ايداع    

14079 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 29كومباوند الصناعات الصغيرة 

من شارع المنتزه رقم 303 -اول حدائق اكتوبر

45 - محمود سعد محروس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    220953 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

4958 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شبرامنت بجوار مسجد الناوى 

الجديد

46 - محمود سعد محروس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    220953 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع    

6283 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زاوية ابو مسلم -ابو النمرس

47 - محمود سعد محروس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    220953 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع    

6283 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شبرامنت بجوار مسجد الناوى 

الجديد

48 - صيدلية . د  ولء تاجر فرد سبق قيده برقم    224402 قيد فى 02-08-2012 برقم ايداع    24314 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/2 ش النصر ارض الجمعية -امبابة

49 - سعيد فتحى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    229454 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    8877 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع مرسى على - جمال عبد الناصر 

عزبة المفتى
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50 - محمد رمضان احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    194668 قيد فى 13-07-2009 برقم ايداع    

9576 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ ش احمد رمضان من 

الطريق العمومي -الكوم الحمر -م اوسيم

51 - محمد سيد عبدالرحمن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    234461 قيد فى 12-04-2015 برقم ايداع    

619 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن في  2ش محمد 

ابراهيم الصعيدى من سكه الحاج على-المعتمديه-كرداسه

52 - محمد سيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    234461 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    386 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع

53 - احمد جاد الرب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    240018 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع    

13734 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 5/7 ش الحصن العمرانية 

الشرقية مع الغاؤه

54 - احمد جاد الرب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    240018 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع    

13734 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 244 ش الهرم حسن 

محمد

55 - احمد جاد الرب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    240018 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع    

13734 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 244 ش الهرم حسن 

محمد

56 - احمد جاد الرب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    240018 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع    

13734 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 5/7 ش الحصن العمرانية 

الشرقية مع الغاؤه

57 - احمد جاد الرب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    240018 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع    

16009 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5/7 ش الحصن العمرانية 

الشرقية

58 - مصطفى عبد ا عبد اللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    145692 قيد فى 17-02-2002 برقم 

ايداع    1935 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / منشاه رضوان 

مركز منشاه القناطر

59 - مصطفى محمد رضا حبيب محمد السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    198293 قيد فى 2009-12-08 

برقم ايداع    17946 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /  بلوك رقم 

38 منزل رقم 2 مدينه العمال _امبابه _الجيزة

60 - مصطفى محمد رضا حبيب محمد السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    198293 قيد فى 2009-12-08 

برقم ايداع    17946 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 3 بلوك 38 

مدينة العمال امبابه مع الغاؤه

61 - مصطفى محمد رضا حبيب محمد السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    198293 قيد فى 2018-04-02 

برقم ايداع    5525 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

62 - ابراهيم صابر تاوضروس قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم    227094 قيد فى 30-10-2012 برقم ايداع    

20003 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 10 الزهور كورنيش 

النيل وراق العرب

63 - محمود سعيد سلمه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    242522 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    

10548 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / محل 38 بالدور 

الرضي السفلي برج 2 مول الجمهوريه مدينه 6 اكتوبر

64 - شعبان صبحى كامل عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    243777 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    

15854 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 1 ش رحيم عبدالسميع 

من ترعه السواحل امام غاز مصر وراق العرب
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65 - محمد عبد المؤمن على محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    249732 قيد فى 18-10-2020 برقم 

ايداع    1869 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل نشاطه ليصبح / 

ورشه تصنيع منتجات خشبيه وديكورات وهدايا وتعديل سمته لتصبح / تو ام ليزر

66 - شرين للتريكو تاجر فرد سبق قيده برقم    102959 قيد فى 28-06-1995 برقم ايداع    6008 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ طناش شارع صهاريج المياه الوراق - 

الجيزة - بملك شرين كامل ابرهيم

67 - ممدوح السيد على احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    103999 قيد فى 26-09-1995 برقم ايداع    

9332 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 23 ش عبدالقادر الجيلني 

متفرع من ش قبو الملح

68 - بكر يوسف حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    159180 قيد فى 19-04-2004 برقم ايداع    

4669 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش حداد اسماعيل من ش شحاته 

الجمل ناهيا بولق الدكرور

69 - محمد السيد كيلنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    177092 قيد فى 10-05-2006 برقم ايداع    

6874 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / دور ارضي بملك محمد 

السيد كيلني السيد ش داير الناحيه برطس م اوسيم

70 - غالي فرنسيس جرجس رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم    248415 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    

825 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / مدخل الكوم الحمر منزل 

الحاج رمضان ندا بجوار صيدليه د/ شرين اوسيم

71 - سمير للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    167055 قيد فى 18-04-2005 برقم ايداع    

5376 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حارة شعبان من شارع الخليفة 

بجوار ستوديو رفعت مركز اوسيم

72 - محسن شحاته احمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    207283 قيد فى 07-11-2010 برقم ايداع    

19242 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 33 ش مكه من محمد عبدالمنعم 

ابو الخير ش العمده - عمرانية - جيزه

73 - كارم محمود عبد الهادي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    160785 قيد فى 05-07-2004 برقم ايداع    

8350 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ نكل الطريق العمومي م 

منشأة القناطر

74 - مصطفى سمير محمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    183433 قيد فى 26-11-2006 برقم ايداع    

19310 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع الهنا ابو النمرس

75 - مصطفى سمير محمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    183433 قيد فى 26-11-2006 برقم ايداع    

19310 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش الشهيد امين بيومى ابو 

النمرس

76 - رومانى سباعى عزيز جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    234386 قيد فى 30-04-2015 برقم ايداع    

12451 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط طريق المعلمين الدائري برج 

الهيثم دور ارضي ودور اول علوي متصلين بملك سعد حجاب علي حسن

77 - اسامه نصري افندي جندي تاجر فرد سبق قيده برقم    247246 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    

10347 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش رشاد السوهاجي من ش 

المطحن امبابه- الجيزة

78 - احمد هلل عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    44068 قيد فى 16-03-1978 برقم ايداع    1241 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان/1 

شارع غاربو بك زيزينيا

79 - وليد منصور عبد الفتاح منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    181665 قيد فى 18-09-2006 برقم ايداع    

15968 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 11 ش الفنون من ش حسين 

عثمان الحرانيه
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80 - منال حافظ وديع عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    191606 قيد فى 23-10-2008 برقم ايداع    

11312 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 حارة عبدا من ش الملحين 

متفرع من ش السلم العمرانية -شرقية

81 - محمد عبد العزيز محمد سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    224837 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع    

15173 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر ش نهر النيل بملك محمد 

عبدالغني امين عبدالغني بندر القصر

82 - سامح حسام الدين رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم    172060 قيد فى 13-11-2005 برقم ايداع    

15170 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 168 ش الملك فيصل 

الرئيسي الكوم الخضر فيصل

83 - وليد احمد مرسى رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    190421 قيد فى 11-03-2008 برقم ايداع    

2882 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بجوار مدخل زويل عزبة مقار-

المنوات-ابوالنمرس

84 - محمد سيد اسماعيل سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    223457 قيد فى 21-06-2012 برقم ايداع    

11815 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 304 د الوحدة رقم 3 

الدور الول حدائق الهرام الهرم الجيزة

85 - محمد عبد العزيز محمد سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    224837 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع    

15173 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بجوار مستودع الغاز الشوبك 

الغربي - البدرشين

86 - سيد مصطفى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    234766 قيد فى 02-07-2015 برقم ايداع    

8537 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 شارع المنصورية من شارع 

الملك فيصل

87 - خالد رفقى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    175965 قيد فى 02-04-2006 برقم ايداع    4989 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 35 ش ترعه الزمر المنيب

88 - طارق انيس شيهات بركة تاجر فرد سبق قيده برقم    178322 قيد فى 11-06-2006 برقم ايداع    

9513 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 171 حي 7 سنتر ياموند 

مول 6 اكتوبر

89 - مصطفى زكريا كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    181936 قيد فى 27-09-2006 برقم ايداع    

16473 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 17 شارع حلمي حنفي 

سالمان من شارع العروبه - وراق العرب - الجيزة

90 - انطون عازر انطون صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    202444 قيد فى 05-05-2010 برقم ايداع    

8002 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 24 ش سوهاج متفرع من 

مصطفي زيتونه - وراق الحضر

91 - محمود سلمى همام مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    208955 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع    

994 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ش اولد ابو النصر 

العمرانيه الغربيه

92 - امل عادل محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    235832 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع    0 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 شارع ممتاز متفرع من السد البراني 

السيدة زينب - القاهرة

93 - ميلد رمزى رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم    238489 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع    1842 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 41 ش الظاهر بيبرلس وراق 

العرب

94 - عبدالفضيل عزت عزالدين عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم    250815 قيد فى 03-12-2019 برقم 

ايداع    8259 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع جديد المنيب 

بملك / عزت عزالدين عبدالفضيل
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95 - عبدالفضيل عزت عزالدين عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم    250815 قيد فى 03-12-2019 برقم 

ايداع    8259 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج كوم بدار بجوار مدرسه 

اسماعيل عزالدين العداديه بملك عزت عزالدين عبدالفضيل

96 - ربيع عبد القادر مساعد على تاجر فرد سبق قيده برقم    168031 قيد فى 30-05-2005 برقم ايداع    

7350 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 22 ش محمد عمران كفر السلمانيه 

- الوراق - الجيزة

97 - محمد السيد محمد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم    200807 قيد فى 08-03-2010 برقم ايداع    

4171 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 ش محمود الخيال من ش 

زغلول كفر الجبل الهرم

98 - ربيع جمال نادى عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    202536 قيد فى 09-05-2010 برقم ايداع    

8208 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 1 ش محمد عبداللطيف 

متفرع من ش 6 اكتوبر بولق الدكرور

99 - بشير عبد الراضى عبد ربه خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم    207221 قيد فى 04-11-2010 برقم 

ايداع    19506 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ جزايه طريق 

جبل جزايه حوض السيخ منشأة القناطر- الجيزة

100 - بشير عبد الراضى عبد ربه خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم    207221 قيد فى 04-11-2010 برقم 

ايداع    19506 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جزايه طريق جبل 

جزايه حوض السيخ منشأة القناطر- الجيزة

101 - احمد سيد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    210752 قيد فى 13-04-2011 برقم ايداع    

5445 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 34 شارع الشيخ احمد ابراهيم - 

تقسيم مصر الجديدة 861 أ عبارة عن فيل دوبلكس الدور الول شقة رقم 4 والدور الثاني رقم 6 مقام علي قطعة 

الرض رقم 7 - النزهة - القاهرة

102 - عبد الرحمن ايهاب الدين كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    224007 قيد فى 15-07-2012 برقم ايداع    

13247 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

7 شارع زكى عويس كفر طهرمس فيصل

103 - عبد الرحمن ايهاب الدين كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    224007 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    

16152 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

7 شارع زكى عويس كفر طهرمس فيصل

104 - عبد ا محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    250438 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    4649 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جزيرة محمد شارع داير الناحية امام معهد 

الزهر البتدائي - الوراق - الجيزة

105 - مكتب البدرمانى للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم    47584 قيد فى 02-06-1979 برقم ايداع    

2796 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 229 محور خدمي ثاني المنطقة 

الصناعية الثالثة - 6 اكتوبر - الجيزة

106 - فاطمه مدنى محمد مدنى تاجر فرد سبق قيده برقم    203900 قيد فى 22-06-2010 برقم ايداع    

11323 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 16 شارع كمال مهدلي 

من القومية العربية - امبابة - الجيزة

107 - محمد عبد الحليم على محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    220370 قيد فى 11-03-2012 برقم 

ايداع    4932 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل نشاط الفرع الكائن 

بالعنوان / 30 سليمان جوهر - الدقي - الجيزة ليصبح/ تحضير وتجهيز مأكولت

108 - رمضان ابراهيم عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    222157 قيد فى 2019-02-12 

برقم ايداع    2417 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 شارع شيخ البلد 

غرب البلد البراجيل اوسيم
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109 - رمضان ابراهيم عبد الحميد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    222157 قيد فى 2012-05-09 

برقم ايداع    9145 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش المية طريق 

البراجيل - اوسيم

110 - رمضان ابراهيم عبد الحميد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    222157 قيد فى 2012-05-09 

برقم ايداع    9145 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 شارع شيخ البلد 

غرب البلد البراجيل اوسيم

111 - محمد حسن محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    239824 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    

11622 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 30 ش اولد عبد الشافي 

كورنيش النيل - الوراق

112 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    243749 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

15781 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش محمد عبدالنبي من مسجد 

المغفره الطوابق فيصل

113 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    243749 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

15781 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 9 ش العامل الول مدينه 

العمال امبابه

114 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    243749 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

15781 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش محمد عبدالنبي من مسجد 

المغفره الطوابق فيصل

115 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    243749 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

15781 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش محمد عبدالنبي من مسجد 

المغفره الطوابق فيصل

116 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    243749 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

12420 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / رقم 9 ش العامل الول 

مدينه العمال امبابه مع الغاؤه

117 - محمد احمد احمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم    244529 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

17659 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ناصيه المين من ش الزعيم 

السادات محل رقم 3 ترسا

118 - اشرف محمد حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    247743 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع    

13218 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 شارع الملكة العشرين - 

بولق الدكرور -برج مكة

119 - هانى يوسف عبد المحسن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    250101 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    

14349 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اتريس طريق المناعيات م منشاه 

القناطر

120 - هانى يوسف عبد المحسن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    250101 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    

14349 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اتريس عزبة ابو مناع منشاة 

القناطر

121 - هانى يوسف عبد المحسن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    250101 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    

14349 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اتريس طريق المناعيات م منشاه 

القناطر

122 - هانى يوسف عبد المحسن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    250101 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    

14349 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اتريس طريق المناعيات م منشاه 

القناطر

123 - احمد معتمد احمد عبد الرجال تاجر فرد سبق قيده برقم    182015 قيد فى 01-10-2006 برقم ايداع    

16630 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع حسين القصاص من ش 

احمد ضيف ا - من ش الخلص - المريوطية - الهرم
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124 - شريف عبد المنعم عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    213720 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    

12887 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /  

طيبة 2 بجوار مسجد ابو بكر الصديق الدور الرضى - السكندرية

125 - محمد عبد الرحيم عبد ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    228007 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع    

22089 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ ناهيا بجوار بنزينة تعاون 

مجدي الزمر مركز كرداسة

126 - جابر على سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم    100141 قيد فى 30-10-1994 برقم ايداع    8359 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 37 ش السلم الكيت كات امبابة

127 - فرجة السيد عبد الكريم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    147892 قيد فى 30-06-2002 برقم ايداع    

7074 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تخفيض راس ماله ليصبح 

10000 عشره الف جنيها فقط لغير

128 - امام اسماعيل امام اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    192697 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    

12760 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ قطعه رقم 475 من 234 

من 167 بحوض العمده رقم 12 الطريق السريع منيل شيحه مركز ابو النمرس - الجيزة

129 - امام اسماعيل امام اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    192697 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع    

5099 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ قطعه رقم 475 من 234 

من 167 بحوض العمده رقم 12 الطريق السريع منيل شيحه مركز ابو النمرس

130 - بركه عبد المعبود على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    203796 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع    

11085 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطا ش جسر النيل القطا م 

منشاه القناطر

131 - طه عبد الحميد محمود شوربج تاجر فرد سبق قيده برقم    244750 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع    

18289 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ناهيا طريق كفر حكيم 

ناهيا م كرداسه
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النشاط

1 - محمد عبد ا مرزوق متولى حجاج للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  189858 قيد فى 2007-12-05 

برقم ايداع    16135وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / فرز وتشميع الموالح

2 - سعيد محمود ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  202175 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع    

7363وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مركز تجميع  البان

3 - شعبان مفتاح فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  202323 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع    7659

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ تجارة وتوزيع مهمات المصانع والورش

4 - كيرلس مجدى رمزى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  211847 قيد فى 22-05-2011 برقم ايداع    7938

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ محل اطارات وبطاريات وجنوط

5 - محمد فوزى فتحى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  234729 قيد فى 25-06-2015 برقم ايداع    8287

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ ورشة نجارة

6 - ياسر محمد عطية ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  237383 قيد فى 22-08-2016 برقم ايداع    11442

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ بيع اداوات مكتبية فقط

7 - ماهر محمود احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  242967 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع    13292

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ استيراد وتصدير وتوريدات الكاوتشوك

8 - حسام عبدالعليم محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  194730 قيد فى 15-07-2009 برقم ايداع    

9721وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مشتل انتاج شتلت فاكهه وموالح

9 - هانى يوسف قرنى عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  199063 قيد فى 05-01-2010 برقم ايداع    218

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية وتوزيع المطهرات علي 

نفس العين

10 - محمد محمود محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  228480 قيد فى 23-01-2013 برقم ايداع    945

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / خدمات اعمال نظافه

11 - فاطمه محمد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  242078 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع    7631

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / الستيراد والتصدير

12 - محمد احمد محمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  246918 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع    8717

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه الستيراد والتصدير

13 - وليد سيد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  173024 قيد فى 19-12-2005 برقم ايداع    17112وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ محل بيع ملبس جاهزه

14 - امير عبد المنعم رمضان عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  192902 قيد فى 12-05-2009 برقم ايداع    

5511وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مقاولت وتوريدات عمومية وتجارة 

المواسير

15 - سيد مصطفى محمد جاد الزنيني تاجر فرد سبق قيده برقم  197866 قيد فى 17-11-2009 برقم ايداع    

16961وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ ملبس جاهزة

16 - صلح خليفه قاسم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  248444 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع    948

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية

17 - اشرف محمد خيرالدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  250194 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    

756وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله

18 - نشأت فكرى اسناثيوس روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  187601 قيد فى 10-04-2007 برقم ايداع    

6124وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف/ التصدير

19 - علء الدين على جوده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  235554 قيد فى 19-11-2015 برقم ايداع    

14188وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  داخل الجمهوريه مصر العربيه بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه
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20 - هيثم محرم على هزام تاجر فرد سبق قيده برقم  242788 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع    12370

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توكيلت تجارية وتنظيم وإقامة حفلت 

وافراح وتاجير الكوش وتاجير السيارات فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة )موافقة امنية رقم 77لسنه 2022(

21 - لؤى عبد الرافع احمد عبد ا العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  251084 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع    12441وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة مواد غذائية جملة

22 - تامر جمال علي فهمي تاجر فرد سبق قيده برقم  146885 قيد فى 05-05-2002 برقم ايداع    4755

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / صيانه الجهزه الكهربائيه

23 - محمود الحسينى محمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  147874 قيد فى 29-06-2002 برقم ايداع    

7037وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصدير فقط

24 - على احمد مليجى فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  202861 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع    9003

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ بقاله

25 - محمد محمود صالح وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  214646 قيد فى 23-08-2011 برقم ايداع    

14982وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / نشر وانتاج العمال الفنيه  والتسجيلت 

الصوتيه عبر وسائل التواصل الجتماعي موافقه امنيه رقم 43سنة 2022

26 - حنان عطيه محمد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  204083 قيد فى 29-06-2010 برقم ايداع    

11761وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب رحلت و نقل عمال داخل 

الجمهوريه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

27 - احمد طلعت عبد الرازق شقير تاجر فرد سبق قيده برقم  220122 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع    

4391وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /تجاره الجهزه الكهربائيه بكافه انواعها 

واجهزه الكمبيوتر واللب توب وماكينات التصوير وماكينات والت التشغيل الخاصه بالمصانع بموافقه امنيه رقم 

174 لسنه 2022

28 - حماده محمد محمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  224152 قيد فى 18-07-2012 برقم ايداع    

13649وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمه متعهد من النشاط

29 - وحيد صبحى عبد البصير احمد ابو عشرة تاجر فرد سبق قيده برقم  225309 قيد فى 09-09-2012 برقم 

ايداع    16194وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال

30 - حمدى حسين جاد المولى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  238838 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    

4322وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مستلزمات كمبيوتر والستيراد - بموافقه امنيه 

رقم 18 لسنه 2022

31 - حجاج عبد العال محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  142156 قيد فى 11-07-2001 برقم ايداع    

7466وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية

32 - حسام احمد عبد الحليم طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  176331 قيد فى 16-04-2006 برقم ايداع    

5791وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت عمومية

33 - السيد داود اسماعيل عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  209651 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع    

2610وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ تجميع وصيانة ماكينات انتاج ورق

34 - اصبح/ حسني ادوار راتب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  243383 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع    

14928وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ميني ماركت

35 - احمد احمد الحفنى عبد العزبز تاجر فرد سبق قيده برقم  179154 قيد فى 03-07-2006 برقم ايداع    

11182وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تجاره الخرده والمخلفات

36 - صابر عبده موسى الحاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  193576 قيد فى 03-06-2009 برقم ايداع    

7086وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تجاره خضروات

37 - عمر حلمى محمد صالح عمر غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  211132 قيد فى 28-04-2011 برقم 

ايداع    6331وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال داخل جمهرية 

مصر العربية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة
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38 - محمد طارق حسن امام تاجر فرد سبق قيده برقم  241360 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع    2797

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات فندقيه

39 - محمد احمد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  243108 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع    14088

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عمومية

40 - حسين شعبان جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم  145102 قيد فى 10-11-2013 برقم ايداع    11802

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /  مستلزمات اطفال

41 - بديع على جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  201957 قيد فى 19-04-2010 برقم ايداع    6882وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ ورشة لتصنيع الموبليا

42 - شعبان رمضان محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  208347 قيد فى 22-12-2010 برقم ايداع    

22171وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب رحلت ونقل عمال داخل جمهرية 

مصر العربية

43 - هانى سعيد زكريا هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم  210983 قيد فى 21-04-2011 برقم ايداع    5678

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ صنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائية

44 - محمد عبد الحليم على محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  220370 قيد فى 11-03-2012 برقم ايداع    

4932وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مطعم

45 - مؤمن على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  222184 قيد فى 10-05-2012 برقم ايداع    9198

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط التسويق العقاري

46 - محمد السيد عبد الفتاح عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  222818 قيد فى 28-05-2012 برقم ايداع    

10440وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع لعب اطفال واكسسوار حريمي

47 - فاطمه نوح عبدالحفيظ علي تاجر فرد سبق قيده برقم  241899 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع    

6515وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  طباعه و دعايه واعلن وخدمات تسويقيه 

واستشارات تعليميه وتوريد مستلزمات مدارس وجامعات و نقابات فيما عدا الصحف والمجلت  والكتب الدينيه 

والمصاحف وتوريد العماله والمن والحراسة  والكاميرات اللسلكية والملبس العسكرية والنترنت )موافقة امنية 

رقم 55لسنه 2022(

48 - ماهر محمود احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  242967 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع    

13292وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير كافة وجميع منتجات 

جمهورية مصر العربية

49 - احمد فتحي احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  248288 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع    

17009وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مركزتخصصي للتأهيل والعلج الطبيعي

50 - عبد ا سلمه احمد عبد الله تاجر فرد سبق قيده برقم  196612 قيد فى 05-10-2009 برقم ايداع    

14079وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استثمار عقاري

51 - حاتم مصطفى محمد الغمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  206448 قيد فى 10-10-2010 برقم ايداع    

17706وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصدير وتوريدات عمومية وتسويق 

الكتروني فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة )

موافقة امنية رقم 26لسنه 2022

52 - محمود سعد محروس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  220953 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

4958وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /مكتب مقاولت وتوريدات عامة ماعدا توريد 

اجهزة الكمبيوتر او مستلزماته او مواد الدعاية او العلن

53 - محمود سعد محروس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  220953 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع    

6283وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع بلستيك نفخ وحقن والغاء نشاط 

المقاولت

54 - احمد احمد الحفنى عبد العزبز تاجر فرد سبق قيده برقم  179154 قيد فى 03-07-2006 برقم ايداع    

11182وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح //مخلفات معادن بانواعها ومخلفات اخشاب 

ومخافات مفروشات ومنسوجات ومخلفات بلستيك
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55 - عبد المقصود حسين على حسن رويعى تاجر فرد سبق قيده برقم  190700 قيد فى 30-04-2008 برقم 

ايداع    4953وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه // انتاج قطن للغرض الصناع

56 - محمد رمضان احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  194668 قيد فى 13-07-2009 برقم ايداع    9576

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب توريدات عمومية

57 - محمد يحيى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  211077 قيد فى 27-04-2011 برقم ايداع    6203

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعبئة المواد الغذائية

58 - خالد ابراهيم عبد ا بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  225283 قيد فى 06-09-2012 برقم ايداع    

16147وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه // تصنيع الواح خشبيه

59 - عمرو محمد عبد الحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  177247 قيد فى 14-05-2006 برقم ايداع    

7252وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /الستثمار العقاري والستيراد 

والتصدير

60 - كفافى لبيع قطع غيار السيارات المستعملة تاجر فرد سبق قيده برقم  188673 قيد فى 09-05-2007 برقم 

ايداع    8114وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استيراد والتوكيلت التجارية

61 - طارق محمد عبده عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  124496 قيد فى 23-11-1998 برقم ايداع    14503

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتبة فيما عدا الطباعه والنترنت

62 - مصطفى محمد رضا حبيب محمد السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  198293 قيد فى 08-12-2009 برقم 

ايداع    17946وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عامه ومقاولت فيما عدا 

توريد العماله وجهزه الكمبيوتر

63 - محمد مسعد هارون محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  220038 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع    4230

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصدير صناعات غذائيه

64 - محمد عبد الغفار محمد جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  226932 قيد فى 21-10-2012 برقم ايداع    

19672وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / كافيتريا فيما عدا النترنت

65 - ابراهيم صابر تاوضروس قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  227094 قيد فى 30-10-2012 برقم ايداع    

20003وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ادوات منزليه ومفروشات وتجاره ملبس

66 - اسامه محمد ابو المكارم عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  247761 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع    

13308وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصنيع لدي الغير

67 - مجدى فؤاد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  109317 قيد فى 21-10-1996 برقم ايداع    10913وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريدات عمومية وتوكيلت تجارية وتوزيع وتصدير 

واستيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 وتصنيع الدوات ومستحضرات التجميل والغذية 

لدي الغير

68 - محمد عبد العظيم عبده احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  166965 قيد فى 16-04-2005 برقم ايداع    

5225وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر

69 - محمد السيد كيلنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  177092 قيد فى 10-05-2006 برقم ايداع    6874

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تعبئه وتغليف مواد غذائيه

70 - محمد على على الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم  178540 قيد فى 18-06-2006 برقم ايداع    1020

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه

71 - محمد غريب عبد العليم الغرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  220479 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع    

5169وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال ورحلت داخل جمهوريه 

مصر العربيه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه

72 - محمد غريب عبد العليم الغرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  220479 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع    

5169وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب نقل عمال ورحلت داخل جمهوريه 

مصر العربيه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه

73 - امين بشري امين اسحق سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  242428 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع    

9881وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / محل بيع فضيات
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74 - امام مندوه السيد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  245978 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع    3986وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب مقاولت عموميه

75 - غالي فرنسيس جرجس رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  248415 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    

825وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / محل بيع مجوهرات

76 - محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  151695 قيد فى 19-02-2003 برقم ايداع    1781وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مقاولت عمومية ومقاولت صرف صحي

77 - سمير للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  167055 قيد فى 18-04-2005 برقم ايداع    

5376وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ محل مجوهرات

78 - سحر عبد المنعم جوادى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  175259 قيد فى 09-03-2006 برقم ايداع    

3595وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشاط / التصدير

79 - احمد حلمى السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  198575 قيد فى 20-12-2009 برقم ايداع    

18574وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ادارة الخدمات الزراعية والمكافحة 

والنظافة للمنشأت والشركات و القري سكنيه

80 - كمال متي شاكر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  213386 قيد فى 06-07-2011 برقم ايداع    12138

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريدات عمومية

81 - اصبح لطفى عبد الملك خليل معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  220207 قيد فى 06-03-2012 برقم 

ايداع    4589وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب رحلت ونقل عمال

82 - ابراهيم عبد الفتاح رمضان ابو الدهب تاجر فرد سبق قيده برقم  220455 قيد فى 13-03-2012 برقم 

ايداع    5107وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب رحلت ونقل عمال

83 - كارم محمود عبد الهادي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  160785 قيد فى 05-07-2004 برقم ايداع    

8350وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مشتل

84 - سيد للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  180114 قيد فى 01-08-2006 برقم ايداع    13004

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مشغل وتوريد ملبس جاهزه

85 - أحمد السيد احمد ابو الروس تاجر فرد سبق قيده برقم  194179 قيد فى 24-06-2009 برقم ايداع    

8516وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت عامه

86 - العسيلى للتجاره تاجر فرد سبق قيده برقم  210732 قيد فى 13-04-2011 برقم ايداع    5390وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خلط وتعبئة زيوت وشحوم الي النشاط الصلي

87 - رومانى سباعى عزيز جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  234386 قيد فى 30-04-2015 برقم ايداع    

12451وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تجهيز عرائس ) مفروشات -ادوات 

منزليه - ملبس جاهزه(

88 - محمد ابراهيم العكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  180937 قيد فى 27-08-2006 برقم ايداع    14525

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مقاولت اعمال تكميليه

89 - جورج نجيب سليمان ابو السعد تاجر فرد سبق قيده برقم  222331 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع    

9569وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب اداري للسكان الفندقي

90 - محمود طه يونس ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  242815 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    12530

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ تعبئة وتوزيع المواد الغذائية الجافة والشاي الحمر 

والخضر والينسون والتليو والبابونج والقرفة والجنزبيل والكركديه وجميع انواع المشروبات

91 - احمد سيف الدين فرج البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  245119 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

237وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ الستيراد

92 - سامح حسام الدين رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  172060 قيد فى 13-11-2005 برقم ايداع    

15170وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع موبايلت واكسسوارات موبايلت

93 - محمد عبد العزيز محمد سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  224837 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع    

15173وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مخبز سياحي

94 - سيد مصطفى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  234766 قيد فى 02-07-2015 برقم ايداع    8537

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تسويق عقاري
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95 - قنديل للصناعه والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  89946 قيد فى 07-07-1991 برقم ايداع    5026

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وتوزيع 

الدوية فيما عدا تصنيع الدوية

96 - طه شحات محمد رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  130385 قيد فى 20-09-1999 برقم ايداع    

11140وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ نقل عمال داخل الجمهورية بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة

97 - محمود سلمى همام مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  208955 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع    994

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات غذائيه

98 - احمد حامد نصيب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  223006 قيد فى 04-06-2012 برقم ايداع    

10917وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التصدير

99 - اسعد راشد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  116542 قيد فى 19-10-1997 برقم ايداع    12830وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب تصدير وتوريد الحيوانات والزواحف والطيور 

وجميع المنتجات

100 - ربيع عبد القادر مساعد على تاجر فرد سبق قيده برقم  168031 قيد فى 30-05-2005 برقم ايداع    

7350وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ صالون حلقة

101 - عبد الغنى عبد الغنى مصطفى واعر تاجر فرد سبق قيده برقم  196996 قيد فى 20-10-2009 برقم 

ايداع    14946وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ طحن ودش الحبوب لنتاج الدقيق 

او الجرش او الطحن

102 - بشير عبد الراضى عبد ربه خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  207221 قيد فى 04-11-2010 برقم 

ايداع    19506وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تعبئة وتغليف المنتجات 

الزراعية و منتجات اللبان والمشروبات الغذائية

103 - رمضان محروس عباس ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  207921 قيد فى 09-12-2010 برقم ايداع    

21112وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ الستيراد والتوكيلت التجارية 

والمقاولت

104 - مصطفى مصلح محمد عبد المنطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  195347 قيد فى 09-08-2009 برقم 

ايداع    11116وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية واستغلل 

محاجر

105 - يوسف جرجس شاكر جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  203339 قيد فى 03-06-2010 برقم ايداع    

10038وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ ورشة تصنيع الثاث والموبيليا

106 - محمد رفعت عبد الجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  224027 قيد فى 15-07-2012 برقم ايداع    

13308وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التصنيع لدي الغير

107 - محمد حسن محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  239824 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    

11622وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية عدا توريد العماله 

و اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

108 - احمد محمد طلبه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  243749 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    15781

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ادوات منزليه واجهزه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر 

والجهزه اللكترونيه ومستملتها بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

109 - محمد احمد احمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  244529 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

17659وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع حلوي من عجين

110 - هانى يوسف عبد المحسن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  250101 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

1612وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / حدايد وبويات

111 - هانى يوسف عبد المحسن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  250101 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    

14349وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح ورشه نجاره
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112 - مصطفي عنتر مصطفي الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم  188204 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع    

7339وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب رحلت ونقل عمال داخل الجمهورية 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

113 - شريف محمد سيف الدين محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  225667 قيد فى 19-09-2012 برقم 

ايداع    17035وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ خدمات نظافة عامة وتوريدات 

ادوات ومستلزمات نظافة

114 - محمد عبد الرحيم عبد ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  228007 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع    

22089وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشة تصنيع الثلج

115 - عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  243755 قيد فى 2018-11-04 

برقم ايداع    15804وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

116 - اسلم عزت سيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  152698 قيد فى 19-04-2003 برقم ايداع    4111

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريد البان وتوريدات عموميه فيما عدا توريد 

العماله واجهزه الكمبيوتر ومشتملته

117 - منال حافظ وديع عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  191606 قيد فى 23-10-2008 برقم ايداع    

11312وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تفصيل وخياطه ملبس

118 - بركه عبد المعبود على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  203796 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع    

11085وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مكتب توريدات عموميه

119 - نزيه سعد عبد النبى على تاجر فرد سبق قيده برقم  225357 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع    

16498وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب نقل عمال

120 - سيد صياح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  244827 قيد فى 11-12-2018 برقم ايداع    

18714وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عموميه فيما عدا توريد 

العمالة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202323 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-05-2010  برقم ايداع 7,659.000 الى : اصبح/ ام اي ام للتجارة والتوزيع مهمات المصانع 

والورش

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202846 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2010  برقم ايداع 8,972.000 الى : اصبح/ مكتب الحمد للمقاولت والتوريدات العومية

3 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   125348 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-01-1999  برقم ايداع 97.000 الى : اصبحت/ مؤسسه الهرام لتجاره السمنت

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   241914 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2018  برقم ايداع 6,608.000 الى : اضافه السمه التجاريه / المروه للرحلت ونقل العمال

5 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59207 وتم ايداعه بتاريخ   

22-11-1982  برقم ايداع 8,696.000 الى : كافتيريا الهلي

6 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   192902 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2009  برقم ايداع 5,511.000 الى : اصبحت/ المير للمقاولت العمومية

7 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   250194 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2021  برقم ايداع 756.000 الى : اصبحت/ فرست للتوريدات العمومية

8 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251084 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2022  برقم ايداع 12,441.000 الى : لؤى عبد الرافع احمد عبد ا العشماوى

9 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251084 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2022  برقم ايداع 12,441.000 الى : مارفيل للمواد الغذائية

10 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   146885 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2002  برقم ايداع 4,755.000 الى : اصبحت/ الدوليه لصيانه جميع الجهزه الكهربائيه

11 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251086 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 12,560.000 الى : طارق محمود عبد الرحمن محمد

12 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   220122 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2012  برقم ايداع 4,391.000 الى : اصبحت/ سوليد للتجاره والتوزيع

13 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   225324 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-09-2012  برقم ايداع 16,237.000 الى : اضافه / الصقر للنشاءات

14 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251089 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 12,669.000 الى : عماد جورج مبارك خليل

15 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251089 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 12,669.000 الى : ايه بلس

16 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   243383 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-10-2018  برقم ايداع 14,928.000 الى : اصبح/ حسني ادوار راتب ابراهيم

17 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   243108 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-10-2018  برقم ايداع 14,088.000 الى : اصبحت / جراند للتجارة والتوريدات ومقاولت 

عمومية

18 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   169279 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2005  برقم ايداع 2,825.000 الى : اصبحت/ الشهد لتعبئة المواد الغذائية

19 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198625 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2009  برقم ايداع 18,687.000 الى : اصبح/ العربية للمحاجر والمقاولت

20 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   210983 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2011  برقم ايداع 5,678.000 الى : اصبحت / ار ام لتصنيع الملبس الجاهزة
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21 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   222184 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2012  برقم ايداع 9,198.000 الى : اصبحت / الدفيرى للمقاولت العمومية

22 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   222818 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-05-2012  برقم ايداع 10,440.000 الى : اضافه / لمور للعطور

23 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   248288 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2019  برقم ايداع 17,009.000 الى : اصبحت /المركز التخصصي للتأهيل والعلج الطبيعي

24 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251098 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 12,919.000 الى : عمرو ابو الحمد محمد محمد

25 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   194668 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2009  برقم ايداع 9,576.000 الى : اصبحت طيبة للتوريدات العمومية

26 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59545 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-1982  برقم ايداع 9,418.000 الى : اضافه السمه / صيدليه د/ فصيح

27 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   124496 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-11-1998  برقم ايداع 14,503.000 الى : اصبحت / مكتبه الندلس

28 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125928 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-1999  برقم ايداع 1,466.000 الى : اصبح / سليمان رويشد سليم عيد

29 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   226932 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-10-2012  برقم ايداع 19,672.000 الى : اصبحت / كافيتريا الشباب

30 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   247761 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2019  برقم ايداع 13,308.000 الى : المتحده لتصنيع الورق الصحي والبلستيك

31 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   249732 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2020  برقم ايداع 1,869.000 الى : اصبحت /  / تو ام ليزر

32 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   92339 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-1992  برقم ايداع 2,251.000 الى : محمد عطيه محمد محمد حسن

33 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   166965 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-04-2005  برقم ايداع 5,225.000 الى : اصبحت/ مؤسسه مكه للتجاره والتوريدات العموميه

34 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198575 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2009  برقم ايداع 18,574.000 الى : اصبحت/ المان لدارة المنشأت

35 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   213386 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-06-2022  برقم ايداع 8,926.000 الى : كوكي اند ام

36 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   213386 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2011  برقم ايداع 12,138.000 الى : كوكي اند ام

37 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   160785 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2004  برقم ايداع 8,350.000 الى : اصبح/ مشتل المانه

38 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180114 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2006  برقم ايداع 13,004.000 الى : اضافه الياسمين للملبس الجاهزه

39 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251110 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 13,438.000 الى : اميره مصطفى عبدالباسط محمد ابوراس

40 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251110 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 13,438.000 الى : ليوجد

41 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   222331 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2012  برقم ايداع 9,569.000 الى : اصبحت / G R المصرية لتأجير السيارات ماريوت 

للسكان الفندقي

42 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   242815 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2018  برقم ايداع 12,530.000 الى : اصبحت/ المصرية جذور للتجارة والتوزيع
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43 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   172060 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2005  برقم ايداع 15,170.000 الى : اصبحت/ الفاترينا

44 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   208955 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-01-2011  برقم ايداع 994.000 الى : اضافه الجوهره للتوريدات الغذائيه

45 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114072 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-06-1997  برقم ايداع 7,215.000 الى : اصبحت / المكتب المصري الدولي للمقاولت

46 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   243749 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2018  برقم ايداع 15,781.000 الى : اصبحت / ايجي تك

47 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   250101 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-12-2020  برقم ايداع 14,349.000 الى : الغاء السمه التجاريه

48 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   251121 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2022  برقم ايداع 13,961.000 الى : السيد عبد الغنى خليفة ابراهيم

49 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   251121 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2022  برقم ايداع 13,961.000 الى : ليوجد

50 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   245131 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2019  برقم ايداع 1,734.000 الى : اصبحت/ ماتر هاوس

الشخاص

1 - مياسه شحاته احمد دهين  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   187339 وتم ايداعه بتاريخ  2007-04-02 

برقم ايداع    5541تم التأشير فى تاريخ   02-04-2007   بــ  

2 - ياسمين سيد صابر محمود علي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   160665 وتم ايداعه بتاريخ  2004-06-29 

برقم ايداع    8079تم التأشير فى تاريخ   21-06-2011   بــ  

3 - محمد محمود صالح وهبه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   214646 وتم ايداعه بتاريخ  2011-08-23 

برقم ايداع    14982تم التأشير فى تاريخ   23-08-2011   بــ  استدراك بيانات تاريخ ميلد صاحب الشان 

طبقا للرقم القومي

4 - لؤى عبدالرافع احمد عبدا العشماوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   251084 وتم ايداعه بتاريخ  

04-08-2022 برقم ايداع    12441تم التأشير فى تاريخ   04-08-2022   بــ  

5 - طارق محمود عبدالرحمن محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   251086 وتم ايداعه بتاريخ  

07-08-2022 برقم ايداع    12560تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

6 - عمرو ابوالحمد محمد محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   251098 وتم ايداعه بتاريخ  11-08-2022 برقم 

ايداع    12919تم التأشير فى تاريخ   11-08-2022   بــ  

7 - سليمان رويشد سليم عيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   125928 وتم ايداعه بتاريخ  1999-02-14 

برقم ايداع    1466تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  تصحيح السم طبقا للرقم القومي

8 - مايكل عجيب لبيب اسطفانوس  مدير فرع المقيد برقم قيد   251107 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-17 

برقم ايداع    13222تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  

9 - بركه عبد المعبود على حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   203796 وتم ايداعه بتاريخ  

31-08-2022 برقم ايداع    14204تم التأشير فى تاريخ   31-08-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - سهير فتحى احمد عفيفى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    168414 قيدت فى 15-06-2005 برقم 

ايداع   8121 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

2 - حسام حمدى وشركاؤه للتجاره والداره والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    204058 قيدت فى 

28-06-2010 برقم ايداع   11700 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل 

الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

3 - شركه كريم كمال و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    222274 قيدت فى 14-05-2012 برقم ايداع   

9441 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

4 - بولي كيم - محمد السيد العشري و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    251059 قيدت فى 2021-12-20 

برقم ايداع   1288047 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه

5 - بولي كيم - محمد السيد العشري و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    251059 قيدت فى 2021-12-20 

برقم ايداع   1288046 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

6 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    251059 قيدت فى 20-12-2021 برقم ايداع   1288046 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

7 - ماجد الهللى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    222872 قيدت فى 30-05-2012 برقم ايداع   10588 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

8 - اصبح  اشرف فتوح و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    234420 قيدت فى 05-05-2015 برقم ايداع   

1150 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

9 - محمد احمد الشهيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    236537 قيدت فى 13-04-2016 برقم ايداع   0 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

10 - عمر جمعه خيرى محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    240769 قيدت فى 13-12-2017 برقم 

ايداع   19415 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

11 - شركة فرنسيس عبدا و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    139292 قيدت فى 24-01-2001 برقم ايداع   

815 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

12 - محمد احمد على عبد اللطيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    230016 قيدت فى 2013-09-08 

برقم ايداع   9501 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

13 - محمد فتحى على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    234909 قيدت فى 02-08-2015 برقم ايداع   

9496 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه

14 - شركه محمد هشام بهى عبد الرحمن   شركة سبق قيدها برقم    106397 قيدت فى 01-04-1996 برقم 

ايداع   2988 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

15 - محسن محفوظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    143047 قيدت فى 29-08-2001 برقم ايداع   

9417 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

Page 42 of 132 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - نبيل فتوح حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    155200 قيدت فى 02-09-2003 برقم ايداع   

9503 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

17 - سعيد عبد العزيز ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    167501 قيدت فى 10-05-2005 برقم 

ايداع   6249 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

18 - سعد طه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    192617 قيدت فى 03-05-2009 برقم ايداع   4900 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

19 - مبارك محمد سيد علي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    242785 قيدت فى 09-09-2018 برقم ايداع   

12355 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه

20 - جورج ابراهيم وابراهيم ميخائيل   شركة سبق قيدها برقم    118320 قيدت فى 10-01-1998 برقم 

ايداع   325 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقه وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

21 - احمد مجدى محمد ابو طالب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    205334 قيدت فى 16-08-2010 برقم 

ايداع   14696 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

22 - رمزى جلل محمد مرسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    172493 قيدت فى 30-11-2005 برقم 

ايداع   16027 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

23 - المصرية للغذية " بسكو مصر "   شركة سبق قيدها برقم    189528 قيدت فى 11-06-2014 برقم 

ايداع   1000004 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

24 - اشرف محمود محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    196789 قيدت فى 13-10-2009 برقم ايداع   

14504 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

25 - عاطف حسنى امام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    221014 قيدت فى 29-02-2012 برقم ايداع   

6422 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

26 - احمد عبد الرحمن محمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    240576 قيدت فى 2017-11-22 

برقم ايداع   0 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

27 - حسين مصطفي بركات سعداوي وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    241601 قيدت فى 2018-03-12 

برقم ايداع   4226 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

28 - محمود رمضان احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    211279 قيدت فى 04-05-2011 برقم ايداع   

6673 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

29 - على بربرى على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    235312 قيدت فى 19-10-2015 برقم ايداع   0 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لحل الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقة وتم محو قيد الشركة من سجل الجيزة

30 - اشرف حمدى عبد المعطى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    234921 قيدت فى 04-08-2015 برقم 

ايداع   9586 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه

31 - زياد احمد عواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    242444 قيدت فى 16-07-2018 برقم ايداع   

9994 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه
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32 - حمدى عبد العظيم عبد ا كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    36931 قيدت فى 1975-05-27 

برقم ايداع   2304 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

33 - عبد العظيم عبد ا كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    40568 قيدت فى 05-10-1976 برقم ايداع   

4117 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم 

محو القيد من سجل الجيزة

34 - عباس على رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    148489 قيدت فى 03-08-2002 برقم ايداع   

8513 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم 

محو القيد من سجل الجيزة

35 - عماد الدين عبد الحليم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    240056 قيدت فى 25-09-2017 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم محو 

القيد من سجل الجيزة

36 - عبد النبى محمد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    127564 قيدت فى 09-05-1999 برقم ايداع   

5143 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

37 - عبد النبى محمد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    127564 قيدت فى 09-05-1999 برقم ايداع   

5143 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

38 - رشا ابو الريش وشريكها -- نيوبرودكشن   شركة سبق قيدها برقم    145813 قيدت فى 2002-03-02 

برقم ايداع   2257 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل 

شريك كافه حقوقه

39 - محمد حسن صبرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    218134 قيدت فى 27-12-2011 برقم ايداع   

22914 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وتم محو القيد من سجل الجيزة

40 - اوسكار فيديو فيلم " عادل رشدى عبيد وشركاه "   شركة سبق قيدها برقم    91386 قيدت فى 

07-12-1991 برقم ايداع   9209 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

41 - نصر ناروز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    109446 قيدت فى 26-10-1996 برقم ايداع   11166 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم محو 

القيد من سجل الجيزة

42 - اصبحت كامل حسنى حسن محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    190781 قيدت فى 2008-05-14 

برقم ايداع   544 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

43 - الولء )ولء فوزى السيد سليمان وشريكها سلمه محمد احمد محمد   شركة سبق قيدها برقم    236144 

قيدت فى 15-02-2016 برقم ايداع   2348 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

لحل الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه

44 - فليمنج سي اي اي سي هولدنجز   شركة سبق قيدها برقم    246653 قيدت فى 09-06-2019 برقم ايداع   

7301 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

7/7/2022 والمصدق عليه من هيئة الرقابة المالية بتاريخ 18/8/2022 وافقت الجمعية العامة غير العادية علي 

القرارات التية:-

45 - محمد صلح ابراهيم بدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    247347 قيدت فى 29-08-2019 برقم 

ايداع   10889 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

46 - محمود محمد قرني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    249057 قيدت فى 05-07-2020 برقم ايداع   

5950 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه
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47 - الشركه الفرواسيويه لللنماء ش 0 ذ0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم    87329 قيدت فى 

10-10-1990 برقم ايداع   6907 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب محضر 

الجمعيه العامه العاديه المنعقده فى 10/6/2020 والمصدق عليها بتاريخ 5/6/2022  من الهيئه العامه للستثمار 

تم مد المده المعينه لتصفيه الشركه ثلث سنوات ميلديه تنتهى فى 22/5/2023 لستكمال اجراءات التصفيه

48 - اصبح محمد رضا احمد حسنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    123213 قيدت فى 1998-09-22 

برقم ايداع   11487 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

49 - شركة مصطفى محمود , مسعد حسن لتصنيع الملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم    127970 قيدت 

فى 25-05-1999 برقم ايداع   6069 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

50 - مجدى رضوان محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    189422 قيدت فى 04-09-2007 برقم ايداع   

13006 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

51 - حسين محمد حسين على وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    240336 قيدت فى 26-10-2017 برقم 

ايداع   16353 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

52 - ضياء  عبدالحليم  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    120017 قيدت فى 12-04-1998 برقم ايداع   

4120 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

53 - مهندس  حسن جمعة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    134045 قيدت فى 11-04-2000 برقم ايداع   

4115 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

54 - محمد خليفه محمد عبد الغفار وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    165037 قيدت فى 2005-01-29 

برقم ايداع   1168 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل 

شريك كافة حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

55 - معروف سيد متولى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    175876 قيدت فى 29-03-2006 برقم ايداع   

4796 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

56 - احمد محمد محمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    240559 قيدت فى 16-11-2017 برقم ايداع   

17687 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وتم محو القيد من سجل الجيزة

57 - احمد محمد سعيد وشريكه يسرى محمد المعتصم بال   شركة سبق قيدها برقم    234174 قيدت فى 

30-03-2015 برقم ايداع   4212 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه 

واستلم كل شريك كافه حقوقه

58 - شريف عبدالفتاح الحسيني ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    245830 قيدت فى 2019-03-06 

برقم ايداع   3264 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركه واستلم كل 

شريك كافه حقوقه
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رأس المال

1 - اصبح/  امينه محمدعطيه وشركائها شركة سبق قيدها برقم     114907 قيدت فى 02-08-1997 برقم ايداع    

9021وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  110,000.000

2 - اصبح/علء محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     245957 قيدت فى 18-03-2019 برقم 

ايداع    3867وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

3 - عبد المحسن حسن سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148766 قيدت فى 20-08-2002 برقم ايداع    

9176وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  11,000.000

4 - اصبح/ مجدي السيد احمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     89801 قيدت فى 16-06-1991 برقم 

ايداع    4489وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

5 - كابيتال لتصنيع وتصدير الملبس الجاهزه ) عصام كمال مصطفي وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     

250172 قيدت فى 14-01-2021 برقم ايداع    417وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  3,000,000.000

6 - اصبح/ الشركه الهندسيه للتكييف هشام محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     159566 قيدت فى 

09-05-2004 برقم ايداع    5560وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

7 - خالد عبدالمنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     117075 قيدت فى 11-11-1997 برقم ايداع    14165

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

8 - اصبح / صلح فاروق سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     129509 قيدت فى 07-08-1999 برقم 

ايداع    9401وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

9 - شركه حمادة شعبان للتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     133333 قيدت فى 28-02-2000 برقم 

ايداع    2522وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

10 - يحيى العبد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     170714 قيدت فى 11-09-2005 برقم ايداع    12574

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

11 - شركة ناصر جابر ابو الفتوح مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     174010 قيدت فى 

30-01-2006 برقم ايداع    1173وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

70,000.000

12 - شريف عبد المنعم يونس ومصطفى عبد المنعم يونس شركة سبق قيدها برقم     198953 قيدت فى 

31-12-2009 برقم ايداع    20072وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

13 - اصبح/ على ابو زيد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     117543 قيدت فى 02-12-1997 برقم ايداع    

15272وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,400,000.000

14 - سيد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     147854 قيدت فى 29-06-2002 برقم ايداع    6998

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

15 - اصبح /الشركة العربيه للتجاره وتوزيع المواد البتروليه ) ايمن محمد الحسيني محمد وشريكه( شركة سبق 

قيدها برقم     91331 قيدت فى 01-12-1991 برقم ايداع    9066وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  19,000.000
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16 - اصبح / حسن على حسن على الغنام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     244279 قيدت فى 2018-11-19 

برقم ايداع    17181وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

17 - محمد الحسيني و شريكته شركة سبق قيدها برقم     245647 قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع    

2481وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

18 - احمد محمد احمد عبيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     237502 قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع    

12381وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,050,000.000

19 - رشا سعيد سلمه علي و شركائها شركة سبق قيدها برقم     250974 قيدت فى 23-05-2022 برقم ايداع    

8063وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

20 - اصبح / ياسر معوض على محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     131521 قيدت فى 1999-11-18 

برقم ايداع    13618وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

21 - اصبح /محمد بكر عبدالرحمن يس صقر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     202368 قيدت فى 

03-05-2010 برقم ايداع    7810وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

22 - اصبح / عربى شاكر عبد العاطى بركة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     231442 قيدت فى 

09-03-2014 برقم ايداع    2609وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000.000

23 - سامح هلل وشركاة شركة سبق قيدها برقم     233404 قيدت فى 09-12-2014 برقم ايداع    13862

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

24 - مينا عطيه عريان عطيه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     247300 قيدت فى 26-08-2019 برقم ايداع    

10657وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

25 - محمود جابر محمود وشريكه عصام الدين سعيد شركة سبق قيدها برقم     224174 قيدت فى 

19-07-2012 برقم ايداع    13700وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000
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العناوين

1 - الشركة القابضه للستثمار والتعمير )ش . م . م ( اكتتاب مغلق شركة سبق قيدها برقم     169462 قيدت فى 

25-07-2005 برقم ايداع    10172وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح/ 26شارع الكروم المهندسين -قسم الدقي

2 - نيو برنت لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     250735 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    

15355وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 35شارع عبد الخالق ثروت

3 - شركه توستارز اند ايجل العطار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     89077 قيدت فى 25-03-1991 برقم 

ايداع    2307وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 27 ش سحاب من 

ش احمد كامل خلف محافظه الجيزه الهرم

4 - سامى وماجد مراد وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     158619 قيدت فى 24-03-2004 برقم ايداع    

3381وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  فرع بالعنوان 117 طريق 

كومبره البراجيل

5 - سامى وماجد مراد وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     158619 قيدت فى 24-03-2004 برقم ايداع    

3381وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه رقم 132 امتداد المنطقه 

الصناعيه السادسه

6 - سامى وماجد مراد وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     158619 قيدت فى 24-03-2004 برقم ايداع    

3381وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  26 يوليو ميدان لبنان 

عقار رقم 11 الدور الرضي

7 - محمد سلطان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     234916 قيدت فى 03-08-2015 برقم ايداع    9532

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 96 ش مصدق الدقي المهندسين

8 - فلينج توينكى للمطاعم والكافيتريات احمد الحداد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     148081 قيدت فى 

09-07-2002 برقم ايداع    7546وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نادي 

الصيد المصري الدقي منطقه الرمايه

9 - شركة ايمن عزت سلطان عبدالقوى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     251094 قيدت فى 1996-06-22 

برقم ايداع    2750وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 14 شارع اسراء 

المعلمين -ميدان لبنان-المهندسين

10 - اصبح محمد عليان محمود علي وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     169966 قيدت فى 2005-08-14 

برقم ايداع    11200وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 30 و ش 

البوابه الثانيه القديمه حدائق الهرام

11 - اصبح/ خالد نفادى علي  و شريكته شركة سبق قيدها برقم     194810 قيدت فى 19-07-2009 برقم 

ايداع    9878وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 75 شارع ترعة 

الزمر -العمرانية الشرقية

12 - اصبح / احمد هلل حجاج محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     225925 قيدت فى 2012-09-26 

برقم ايداع    17558وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ الرهاوي -

منشأة القناطر

13 - احمد ممدوح وشريكته شركة سبق قيدها برقم     234009 قيدت فى 04-03-2015 برقم ايداع    2813

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة كائن بمحطه وقود شل اوت الرحاب 2 

الكائنه امام محطه وقود المارات الرحاب القاهره وهو عباره عن 3 باكيات خدمات

Page 48 of 132 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

14 - احمد خطاب محمد عتريس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     130813 قيدت فى 14-10-1999 برقم 

ايداع    12065وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 317شارع السودان 

المهندسين -العجوزة

15 - فايزه كمال طلعت همام وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     242665 قيدت فى 16-08-2018 برقم ايداع    

11681وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ عمارة 55 وحدة3 الحي 

العاشر مجاورة اولي -الشيخ زايد

16 - محمد الحسيني و شريكته شركة سبق قيدها برقم     245647 قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع    

2481وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 16 ش عدنان المدني من 

شارع احمد عرابي - قسم العجوزة - الجيزة

17 - شركه الهانوف للسياحه والخدمات شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم     81733 قيدت فى 

12-02-1989 برقم ايداع    1215وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح / محل رقم 1 الدور الرضي - F1 بمبني كبيتال 8 فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز - القاهرة

18 - ميديا ليف للنتاج والتوزيع الفنى MEDIA life broduction & DISTRIBUTION شركة سبق 

قيدها برقم     189043 قيدت فى 21-06-2007 برقم ايداع    10113وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ شقة رقم 8 - الدور الرابع- بالعقار رقم 17 شارع عبدالمنعم رياض - قسم 

الدقي - المهندسين - الجيزة

19 - محمود محمد محمد عبده وشريكه شركة سبق قيدها برقم     127564 قيدت فى 09-05-1999 برقم ايداع    

5142وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / قطعه رقم 53 الكيلو 28 

طريق مصر اسكندريه الصحراوي  المنطقه الصناعيه ابو رواش

20 - عبد النبى محمد عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     127564 قيدت فى 09-05-1999 برقم ايداع    

5143وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

21 - عبد النبى محمد عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     127564 قيدت فى 09-05-1999 برقم ايداع    

5143وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

22 - باسم حمدى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     199840 قيدت فى 02-02-2010 برقم ايداع    1855

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 2 ش محمد ربيع من احمد زويل 

الدقي

23 - مريم محمد عبدالرحمن محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     106638 قيدت فى 17-04-1996 برقم 

ايداع    3587وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفة بالفيل 46 ش 100 

المعادي - القاهرة

24 - نصر الدين حبشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     118272 قيدت فى 06-01-1998 برقم ايداع    

209وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المنطقه الصناعيه 2 مبني 9 الدور 

الول

25 - احمد مصطفى البكرى حماد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     201541 قيدت فى 04-04-2010 برقم 

ايداع    5994وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن 

مكتب 1 بالدور الول _عمارات اسعد _6 شارع السناوى _منيا البصل _السكندريه

26 - احمد مصطفى البكرى حماد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     201541 قيدت فى 04-04-2010 برقم 

ايداع    5994وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم 105 بالدور الول 

عقار رقم 4 برج الشعراوي ش اللبيني الهرم
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27 - احمد مصطفى البكرى حماد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     201541 قيدت فى 04-04-2010 برقم 

ايداع    5994وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه 1 الدور الول فوق 

الرضي عقاررقم 27 أ ش خاتم المرسلين العمرانيه

28 - عصام عبد الحفيظ محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     231681 قيدت فى 13-04-2014 برقم ايداع    

4087وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 10شارع فتح مكة تقاطع 

شارع مسجد الفتح السلمي - شقه رقم 1 الدور الول -برج فتح مكه - العمرانية الغربية - الجيزة

29 - محمد صلح ابراهيم بدوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     247347 قيدت فى 29-08-2019 برقم 

ايداع    10889وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع بالعنوان/ 

شارع ترعه الزمر ناهيه البلد مدينه  ناهيا مركز كرداسه

30 - طارق سعيد عبد الراشد على شركة سبق قيدها برقم     249575 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    

9268وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش العمده الجديد من ش الهرم 

اسباتس الهرم

31 - التجارى الدولى للسمسره فى الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     204094 قيدت فى 2010-06-29 

 H برقم ايداع    11784وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /وحدة رقم

الدور الول بمشروع بالمول التجاري الماظة افينيو احد اجزاء المشروع SKY GATA بالسور الخارجي لقاعدة 

الماظة الجوية مستشفي مصر للطيران

32 - التجارى الدولى للسمسره فى الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     204094 قيدت فى 2010-06-29 

برقم ايداع    11784وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اصبح / برج 

السرايا شارع البحر - نلصية عبدالحليم - قسم اول طنطا

33 - اصبحت دايموند سنتر ش م م شركة سبق قيدها برقم     79949 قيدت فى 22-08-1988 برقم ايداع    

6060وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح وحدة رقم CB 2-01 مارينا - 

مراسي - سيدي عبدالرحمن - طريق اسكندرية مطروح - الكيلو 125 - مطروح

34 - مروان السيد  محمود عناني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     173534 قيدت فى 04-01-2006 برقم 

ايداع    267وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ شقة 34 الدور الثالث 

- بالعقار رقم 2 شارع شريف - عمارة اللواء- عابدين - القاهرة

35 - اصبح / يوسف حسين يوسف غيط وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     199881 قيدت فى 2010-02-03 

برقم ايداع    1923وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه ) 201 

( - عقار ) 3 ( - ش اسماعيل القباني مدينة نصر - القاهرة .

36 - سامح هلل وشركاة شركة سبق قيدها برقم     233404 قيدت فى 09-12-2014 برقم ايداع    13862

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار 569 الشطر الخامس من شارع 

فلسطين المعادي الجديدة القاهرة

37 - سامح هلل وشركاة شركة سبق قيدها برقم     233404 قيدت فى 09-12-2014 برقم ايداع    13862

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / شقة 4 

بالدور الخامس عقار 4 ابراج المهندسين دار السلم القاهرة

38 - شركة ايهاب محمد عبد السلم حافظ ناجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     251123 قيدت فى 

27-09-1993 برقم ايداع    3366وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

المركز الرئيسى لمقر الشركة ليصبح / مكتب رقم 1 يمين الصاعد بالدور الثالث علوى فوق الميزانين والرضى 

والبدروم بالعقار 37 شارع جامعة الدول العربية ) مبنى الفؤاد الدارى ( المهندسين العجوزه وبذلك يتم نقل القيد 

من مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة
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39 - محسن محمد كامل عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94681 قيدت فى 17-01-1993 برقم 

ايداع    369وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة الدارية رقم )23( 

بالدور الثاني الداري بالعقار رقم )17( منطقة الخدمات بمدينة بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

40 - محمود جابر محمود وشريكه عصام الدين سعيد شركة سبق قيدها برقم     224174 قيدت فى 

19-07-2012 برقم ايداع    13700وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

شارع جمال عبدالناصر - الحوامدية - الجيزة

41 - العبد للستثمار والتصنيع وتجاره الحلوى شركة سبق قيدها برقم     238194 قيدت فى 2016-12-26 

برقم ايداع    17896وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

42 - محمد مصطفي محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     242514 قيدت فى 28-02-2022 برقم 

ايداع    4039وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش جامعه الدول 

العربيه المهندسين العجوزه

43 - شركة المشروعات الحديثة للستثمار العقارى " مبكو " ش.م.م خاطعة لحكام القانون 159لسنة 81 

ولئحتة التنفيذية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     90154 قيدت فى 31-07-1991 برقم ايداع    5782وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 1 ش وادي النيل - ميدان مصطفي 

محمود - المهندسين

44 - معامل البوشى وشركاة للتحاليل الطبية وابحاث الدم شركة سبق قيدها برقم     215223 قيدت فى 

19-09-2011 برقم ايداع    16320وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

البدرشين شارع النيل السعيد الدور التاني

45 - معامل البوشى وشركاة للتحاليل الطبية وابحاث الدم شركة سبق قيدها برقم     215223 قيدت فى 

19-09-2011 برقم ايداع    16320وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

العقار رقم 1 شارع مراد شقة 14

46 - معامل البوشى وشركاة للتحاليل الطبية وابحاث الدم شركة سبق قيدها برقم     215223 قيدت فى 

19-09-2011 برقم ايداع    16320وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 69 

شارع الجمهورية - الحوامدية - الدور التانى

47 - معامل البوشى وشركاة للتحاليل الطبية وابحاث الدم شركة سبق قيدها برقم     215223 قيدت فى 

19-09-2011 برقم ايداع    16320وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

فيصل - برج بلزا الطبي من شارع فيصل

48 - علء الدين عبد الرحمن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     223908 قيدت فى 2012-07-11 

برقم ايداع    13051وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 23 حوض حسيب 

- ناحية سرياقوس- مركز الخانكة - محافظة القليوبية

49 - علء الدين عبد الرحمن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     223908 قيدت فى 2012-07-11 

برقم ايداع    13051وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 2 شارع 

حلمي حسن علي - المنطقة الثامنة - دائرة قسم اول مدينة نصر - محافظة القاهرة

50 - جراند ستارز للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )عادل كامل على وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     

224757 قيدت فى 15-08-2012 برقم ايداع    15012وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اصبح / الوحده 503 بالدور الخامس بالمبني B2 كابيتال بيزنس بارك الشيخ زايد

51 - جراند ستارز للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )عادل كامل على وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     

224757 قيدت فى 15-08-2012 برقم ايداع    15012وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 271 ش الملك فيصل - الدور السابع شقه 2
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52 - شركه النجاز للحاق العماله المصريه بالخارج شركة سبق قيدها برقم     93397 قيدت فى 

27-08-1992 برقم ايداع    5669وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش 

عكاشه الدقي

53 - محمد محمود رجب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     213448 قيدت فى 07-07-2011 برقم ايداع    

12271وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعه رقم  45 بقطاع مخازن 

الشباب المنطقه الصناعيه اكتوبر مدينه 6 اكتوبر

54 - اصبح  باسم اشرف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     240664 قيدت فى 03-12-2017 برقم ايداع    

18536وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / الوحده الداريه بالدور 

12 بالعقار رقم 4 ش 151 وبذلك تم محو القيد من سجل تجاري الجيزه
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النشاط

1 - اصبح/  امينه محمدعطيه وشركائها شركة سبق قيدها برقم     114907 قيدت فى 02-08-1997 برقم ايداع    

9021 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تصنيع الوان فنية

2 - شريف مصطفى جمعه الشاذلى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     235351 قيدت فى 25-10-2015 برقم 

ايداع    12817 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / المقاولت العامة 

والمتخصصة

3 - اصبح/محمد محمود ابراهيم عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     238595 قيدت فى 2017-02-16 

برقم ايداع    2607 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مراكز طبيه متخصصه

4 - اصبح/علء محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     245957 قيدت فى 18-03-2019 برقم 

ايداع    3867 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ توريدات فندقية وتصدير 

ومنظفات صناعية والصابون

5 - شركه توستارز اند ايجل العطار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     89077 قيدت فى 25-03-1991 برقم 

ايداع    2307 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / وكيل موزع للجهزه الكهربائيه 

والمنزليه بالعموله فقط

6 - اصبح / مدارس رويال هاوس للغات )رشاد البرتقالى وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     156875 قيدت 

فى 20-12-2003 برقم ايداع    13355 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ ادارة 

وانشاء المدارس الخاصة ومنها مدرسة رويال هاوس للغات ورويال هاوس الحديثة للغات ومدرسة رويال هاوس 

الدولية

7 - علء عبدالمؤمن احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     193232 قيدت فى 24-05-2009 برقم ايداع    

6327 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التصدير وتجاره المواد الغذائيه

8 - هيثم صلح الدين حسين عفيفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     208149 قيدت فى 15-12-2010 برقم 

ايداع    21679 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التصدير

9 - ابراهيم محمد عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     218625 قيدت فى 12-01-2012 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تصدير وتوكيلت تجارية و توريدات عامه 

ماعد الكمبيوترومستلزماتة وحاصلت زرعيه واستثمارو تنمية زراعية

10 - هيثم صلح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     242910 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع    13033 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التصدير

11 - محمد حسن بركات وشركاه شركة سبق قيدها برقم     233452 قيدت فى 15-12-2014 برقم ايداع    

14143 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشاء وتشغيل مدارس خاصة ودولى حتى مرحلة 

التعليم ماقبل الجامعى وتقديم الخدمات التعليمية فيما عدا المن والحراسة وتوريد العمالة  والنترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة ) موافقة امنية رقم 115لسنه 2022(

12 - خالد عبدالمنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     117075 قيدت فى 11-11-1997 برقم ايداع    

14165 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ تنظيم معارض )فيما عدا النترنت(

13 - اصبحت/ 35ميكا )MECA 35 ( للتسويق والتدريب والتأهيل شركة سبق قيدها برقم     243714 قيدت 

فى 01-11-2018 برقم ايداع    15993 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ 

التسويق اللكتروني فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسكية وتوريد العمالة بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة
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14 - اصبح محمد عليان محمود علي وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     169966 قيدت فى 2005-08-14 

برقم ايداع    11200 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التجليد والتغليف والدعايه 

والعلن  فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمهبموافقه امنيه رقم 461 لسنه 2021

15 - اصبح محمد عليان محمود علي وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     169966 قيدت فى 2005-08-14 

برقم ايداع    11200 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التجليد والتغليف والدعايه 

والعلن  فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمهبموافقه امنيه رقم 461 لسنه 2021

16 - اصبح / احمد هلل حجاج محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     225925 قيدت فى 2012-09-26 

برقم ايداع    17558 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ بيع وتحلية ومعالجة مياه 

طبيعية وخدمات حفر البار وتوريدات عمومية ومستلزمات الري الحديث والطاقة الشمسية

17 - احمد جلل احمد سيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     250539 قيدت فى 17-06-2021 برقم ايداع    

7377 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/العمل في كافة المجالت المتعلقة باللت 

والمعدات واجهزة الحاسبات اللكترونية وما يتعلق بمستلزماتها وقطع غيارها وبجميع الجهزة والمعدات 

اللكترونية والجهزة المماثلة لها وتصحيح النظمة واعداد البرامج وتقديم الستشارات في مجال تشغيل وصيانة 

جميع انواع الحاسبات سواء لحساب الشركة او لحساب الغير التوكيلت التجارية المتعلقة بنشاط الشركة توريدات 

عمومية  فيما عدا توريدات العماله والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف  والمجموعة 19والمجموعة 6في الفقرة 36بعد الحصول علي التراخيص اللزمة )موافقة امنية 

رقم 112لسنه 2022(

18 - الدالي للثاث شركة سبق قيدها برقم     250912 قيدت فى 10-04-2022 برقم ايداع    5980 وفى 

تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجاره الثاث والديكور والدهانات والدوات الكهربائيه

19 - محمد امجد محمود ابراهيم ابراهيم و هشام محمود محمد ابراهيم و شركاهم شركة سبق قيدها برقم     

223349 قيدت فى 14-06-2012 برقم ايداع    11721 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط تصنيع كافة الملبس الجاهزة الداخليه والخارجية  بانواعها المختلفه و تسويقها محليا و خارجيا 

ليصبح نشاط الشركة صناعة كافة الملبس الداخلية بانواعها المختلفة وتسويقها محليا وخارجيا و الستيراد فى 

حدود غرض الشركه و مستلزماتها وتجارة الملبس الجاهزة الي غرض الشركة و تصنيع كافة انواع الملبس 

الجاهزة الداخلية والخارجية

20 - المصريه للملبوسات بوريل شركة سبق قيدها برقم     223349 قيدت فى 14-06-2012 برقم ايداع    

11721 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع كافة الملبس الجاهزة 

الداخليه والخارجية  بانواعها المختلفه و تسويقها محليا و خارجيا ليصبح نشاط الشركة صناعة كافة الملبس 

الداخلية بانواعها المختلفة وتسويقها محليا وخارجيا و الستيراد فى حدود غرض الشركه و مستلزماتها وتجارة 

الملبس الجاهزة الي غرض الشركة و تصنيع كافة انواع الملبس الجاهزة الداخلية والخارجية

40 - المصريه للستيراد والتصدير ابو الفضل توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165149 قيدت فى 

02-02-2005 برقم ايداع    1420 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ استيراد 

وتصدير وتوكيلت تجارية وتوريدات عمومية والمقاولت العامة عدا الكمبيوتر

41 - علء الدين عبد الرحمن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     223908 قيدت فى 11-07-2012 برقم 

ايداع    13051 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تجهيز وبيع المأكولت 

والمشروبات المجهزه والوجبات الجافه
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21 - محمد امجد محمود ابراهيم ابراهيم و هشام محمود محمد ابراهيم و شركاهم شركة سبق قيدها برقم     

223349 قيدت فى 14-06-2012 برقم ايداع    11721 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط تصنيع كافة الملبس الجاهزة الداخليه والخارجية  بانواعها المختلفه و تسويقها محليا و خارجيا 

ليصبح نشاط الشركة صناعة كافة الملبس الداخلية بانواعها المختلفة وتسويقها محليا وخارجيا و الستيراد فى 

حدود غرض الشركه و مستلزماتها وتجارة الملبس الجاهزة الي غرض الشركة و تصنيع كافة انواع الملبس 

الجاهزة الداخلية والخارجية

22 - المصريه للملبوسات بوريل شركة سبق قيدها برقم     223349 قيدت فى 14-06-2012 برقم ايداع    

11721 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع كافة الملبس الجاهزة 

الداخليه والخارجية  بانواعها المختلفه و تسويقها محليا و خارجيا ليصبح نشاط الشركة صناعة كافة الملبس 

الداخلية بانواعها المختلفة وتسويقها محليا وخارجيا و الستيراد فى حدود غرض الشركه و مستلزماتها وتجارة 

الملبس الجاهزة الي غرض الشركة و تصنيع كافة انواع الملبس الجاهزة الداخلية والخارجية

23 - سيد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     147854 قيدت فى 29-06-2002 برقم ايداع    6998 

وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6

24 - فايزه كمال طلعت همام وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     242665 قيدت فى 16-08-2018 برقم ايداع    

11681 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الدعايه والعلن وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدنية والمصاحف  والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة )

موافقة امنية رقم 39لسنه 2022(

25 - عمرو الشبراوى شحاته مصطفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     224802 قيدت فى 2012-08-16 

برقم ايداع    15096 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه فيما عدا استيراد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها   التسويق والتوزيع والتوريدات العموميه 

وتجاره المواد الغذائيه

26 - اصبح / احمد سمير احمد محروس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     239210 قيدت فى 2017-05-14 

برقم ايداع    7324 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / اداره المطاعم والفنادق 

والمقاولت والتوريدات العموميه والنظافه العامه فيما عدا توريد الكمبيوزتر ومستلزماته وفيما عدا العماله

27 - اصبح / سامحي عبدالحكيم نادي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     167985 قيدت فى 2005-05-29 

برقم ايداع    7244 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصنيع لدي الغير

28 - باسم حمدى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     199840 قيدت فى 02-02-2010 برقم ايداع    1855 

وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

29 - مريم محمد عبدالرحمن محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     106638 قيدت فى 17-04-1996 برقم 

ايداع    3587 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة غرض للشركة التوريدات العمومية 

وصيانة الجهزة الكهربائية ما عدا الكمبيوتر ومستلزماته

30 - طارق سعيد عبد الراشد على شركة سبق قيدها برقم     249575 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    

9268 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /التنقيب على المعادن واستخراج واستغلل 

خامات المناجم والتوريدات العموميه -المقاولت العموميه -التجاره العامه والتصدير
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31 - اصبح /محمد بكر عبدالرحمن يس صقر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     202368 قيدت فى 

03-05-2010 برقم ايداع    7810 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ تجارة و 

توريد وفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية والفاكهة والبطاطس وتوريدها بالعمولة ثلجة تبريد وحفظ خضراوات , 

فحص وانتاج واعتماد وتجارة التقاوي والبذور وتقاوي البطاطس بمحطات ملك للمنشأة او ملك للغير , وتملك 

واستئجار وتأجير / محطات الفرز والتعبئة , استصلح واستزراع الراضي الزراعية والصحراوية والستثمار 

الزراعي , الستيراد والتصدير في حدود ما تقره القوانين المعمول بها والتعليمات ما عدا مجال الكمبيوتر 

ومستلزماته

32 - اصبح / عربى شاكر عبد العاطى بركة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     231442 قيدت فى 

09-03-2014 برقم ايداع    2609 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات للمواد 

الغذائيه واداره المطاعم والكافتريات واداره واستغلل الجراجات

33 - خالد السيد عبدالحميد السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     236715 قيدت فى 11-05-2016 برقم 

ايداع    6803 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ المقاولت العامه وتجاره مخلفات 

الخشاب ومخلفات المعادن

34 - مينا عطيه عريان عطيه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     247300 قيدت فى 26-08-2019 برقم ايداع    

10657 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / الستيراد والتصدير

35 - اصبح / محمد السيد محمد عبدالحافظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     250645 قيدت فى 

23-09-2021 برقم ايداع    11415 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / الدعاية 

والعلن والتسويق اللكترونى فيدا عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه 

وتوريد العماله والمن والحراسه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

36 - عشيرى دسوقى عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     220108 قيدت فى 01-03-2012 برقم 

ايداع    4368 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التصنيع لدي الغير فقط

37 - اصبح / حربونك للتجاره والتوريدات العموميه والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     239881 

قيدت فى 16-08-2017 برقم ايداع    12402 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / 

توريدات اقمشه والمفروشات والملبس ومستلزماتها ولوازم الخياطه والثاث والثاث المكتبي والجهزه الكهربائيه 

واللكترونيه ومستلزماتها والكراتين والدعايه والعلن -فيا عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت والمن والحراسه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه - بموافقه امنيه رقم 226 

لسنه 2022

38 - وائل حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     211779 قيدت فى 19-05-2011 برقم ايداع    7798 

وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ التوكيلت التجارية وتجارة وبيع وتوزيع 

مستحضرات التجميل بانواعها , المستلزمات الطبية , الجهزة والمعدات الطبية والغذية الطبيعية , الورنيشات , 

المواد اللصقه وتصنيع كل ما سبق لدي الغير والتصدير.

39 - المصريه للستيراد والتصدير ابو الفضل توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165149 قيدت فى 

11-04-2011 برقم ايداع    5208 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ استيراد 

وتصدير وتوكيلت تجارية وتوريدات عمومية والمقاولت العامة عدا الكمبيوتر

42 - رواج للتمويل الستهلكى)ش.م.م( Rawaj consumer finance - طبقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 

2020 ولئحته التنفيذيه شركة سبق قيدها برقم     249918 قيدت فى 22-11-2020 برقم ايداع    12631 

وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /  التمويل الستهلكى  و التخصيم مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذا النشاط ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى  

قد تعاون على تحقيق أغراضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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43 - خالد حسين الليثى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     87034 قيدت فى 08-09-1990 برقم ايداع    

6021 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / مكتب مقاولت عموميه والستثمار 

العقاري وانشاء محطات الخرسانه الجاهزه وبيع الخرسانه الجاهزه

44 - خالد حسين الليثى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     87034 قيدت فى 08-09-1990 برقم ايداع    

6021 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / مكتب مقاولت عموميه والستثمار 

العقاري وانشاء محطات الخرسانه الجاهزه وبيع الخرسانه الجاهزه

45 - محمد محمود رجب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     213448 قيدت فى 07-07-2011 برقم ايداع    

12271 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصنيع الكرتون المضلع والمطبوع 

والساده وتوريد وتغليف وقص وطباعه البلستيك ورقائق اللومنيوم  والبولي فنيل كلوريد وورق طبع والتصدير  

بموافقه امنيه رقم 93 لسنه 2022

46 - محمد محمود رجب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     213448 قيدت فى 07-07-2011 برقم ايداع    

12271 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصنيع الكرتون المضلع والمطبوع 

والساده وتوريد وتغليف وقص وطباعه البلستيك ورقائق اللومنيوم  والبولي فنيل كلوريد وورق طبع والتصدير  

بموافقه امنيه رقم 93 لسنه 2022
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الكيان القانونى

1 - اصبح/  امينه محمدعطيه وشركائها شركة سبق قيدها برقم     114907 قيدت فى 02-08-1997 برقم 

ايداع    9021 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - اصبح/علء محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     245957 قيدت فى 18-03-2019 برقم 

ايداع    3867 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - ابراهيم محمد عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     218625 قيدت فى 12-01-2012 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - الدالي للثاث شركة سبق قيدها برقم     250912 قيدت فى 10-04-2022 برقم ايداع    5980 وفى تاريخ  

11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - علء عبد الكريم على عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     154969 قيدت فى 2003-08-20 

برقم ايداع    9027 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - فايزه كمال طلعت همام وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     242665 قيدت فى 16-08-2018 برقم ايداع    

11681 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - امير وشريكه للدعايه والعلن شركة سبق قيدها برقم     108759 قيدت فى 17-09-1996 برقم ايداع    

9460 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

8 - امير وشركاه للدعايه والعلن شركة سبق قيدها برقم     108759 قيدت فى 17-07-2017 برقم ايداع    

10375 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

9 - امير وجلل للدعاية و والعلن شركة سبق قيدها برقم     108759 قيدت فى 13-10-2001 برقم ايداع    

11126 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

10 - مكتب طيبة جروب للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     108759 قيدت فى 13-10-2001 برقم 

ايداع    11126 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

11 - امير احمد محمود ضاه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     108759 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    

13787 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

12 - طارق سعيد عبد الراشد على شركة سبق قيدها برقم     249575 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    

9268 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

13 - اصبح / ياسر معوض على محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     131521 قيدت فى 1999-11-18 

برقم ايداع    13618 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

14 - شركة احمد حمدى سالم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     138129 قيدت فى 06-11-2000 برقم ايداع    

13130 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

15 - اصبح / عربى شاكر عبد العاطى بركة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     231442 قيدت فى 

09-03-2014 برقم ايداع    2609 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

16 - اصبح  الشرقاوى للتجارة والتوريدات العامه شركة سبق قيدها برقم     239592 قيدت فى 2017-07-12 

برقم ايداع    10166 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

17 - المصريه للستيراد والتصدير ابو الفضل توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165149 قيدت فى 

02-02-2005 برقم ايداع    1420 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

18 - اصبح/ نادية عادل وساره محمد شركة سبق قيدها برقم     235200 قيدت فى 20-09-2015 برقم ايداع    

11692 وفى تاريخ  30-08-2022    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  , 114907   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-1997 برقم ايداع    9021 الى   اصبح/  امينه محمدعطيه وشركائها

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 238595   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2017 برقم ايداع    2607 الى   اصبح/محمد محمود ابراهيم عبد ا وشركاه

3 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 245957   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-03-2019 برقم ايداع    3867 الى   اصبح/علء محمد اسماعيل وشركاه

4 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89801   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-1991 برقم ايداع    4489 الى   اصبح/ مجدي السيد احمد ابراهيم وشريكه

5 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156875   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2003 برقم ايداع    13355 الى   اصبح / مدارس رويال هاوس للغات )رشاد البرتقالى 

وشركاه (

6 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159566   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2004 برقم ايداع    5560 الى   اصبح/ الشركه الهندسيه للتكييف هشام محمد ابراهيم 

وشركاه

7 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198499   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-12-2009 برقم ايداع    18417 الى   اصبح/ شركة زينب محمود شفيق السيد  طوبار 

وشريكها

8 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 141356   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-05-2001 برقم ايداع    5680 الى   اصبح/ محمد عبدالقادر محمد سيد احمد عبدالسلم 

وشريكيه

9 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 243714   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-11-2018 برقم ايداع    15993 الى   اصبحت/ 35ميكا )MECA 35 ( للتسويق والتدريب 

والتأهيل

10 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 169966   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2005 برقم ايداع    11200 الى   اصبح محمد عليان محمود علي وشريكتة

11 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 194810   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-07-2009 برقم ايداع    9878 الى   اصبح/ خالد نفادى علي  و شريكته

12 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 225925   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-09-2012 برقم ايداع    17558 الى   اصبح / احمد هلل حجاج محمد وشريكته

13 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117543   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-12-1997 برقم ايداع    15272 الى   اصبح/ على ابو زيد على وشركاه

14 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 248663   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2020 برقم ايداع    2366 الى   اصبح/ ابراهيم مهدي ابراهيم ابراهيم وشركاه

15 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 91331   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-1991 برقم ايداع    9066 الى   اصبح /الشركة العربيه للتجاره وتوزيع المواد البتروليه ) 

ايمن محمد الحسيني محمد وشريكه(
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16 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 236974   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2016 برقم ايداع    8665 الى   اصبح/ عبدالحليم محمد عبدالحليم ونعيمه السيد ابوالعزم 

عصر وشركاؤهما

17 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 239210   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-05-2017 برقم ايداع    7324 الى   اصبح / احمد سمير احمد محروس وشريكه

18 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 138135   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-11-2000 برقم ايداع    13143 الى   وائل محسن ابراهيم وشريكة )الوئام لتوريدات المواد 

الغذائية(

19 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167985   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2005 برقم ايداع    7244 الى   اصبح / سامحي عبدالحكيم نادي وشريكه

20 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89030   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-03-1991 برقم ايداع    2187 الى   تم فسخ الشركه بحكم محكمه

21 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 244279   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-11-2018 برقم ايداع    17181 الى   اصبح / حسن على حسن على الغنام وشركاه

22 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 244744   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-2019 برقم ايداع    8269 الى   اصبح  ابتسام سيد محمد حسين وشريكها

23 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 106638   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-04-1996 برقم ايداع    3587 الى   مريم محمد عبدالرحمن محمد وشريكها

24 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 236436   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-03-2016 برقم ايداع    4627 الى   اصبح/ محمود محمد فتحي حسن وشريكه

25 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 239017   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-04-2017 برقم ايداع    5992 الى   اصبح/ شركة الصفا للستثمار والتسويق العقاري وادارة 

المشروعات عبدا احمد عبدا ومحمد فتحي محمد عبدا وشركائهم

26 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85915   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-04-1990 برقم ايداع    3124 الى   اصبح / ايهاب عباده وشركاه

27 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 131521   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-1999 برقم ايداع    13618 الى   اصبح / ياسر معوض على محمود وشريكه

28 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 202368   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-05-2010 برقم ايداع    7810 الى   اصبح /محمد بكر عبدالرحمن يس صقر وشريكه

29 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 231442   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-03-2014 برقم ايداع    2609 الى   اصبح / عربى شاكر عبد العاطى بركة وشركاه

30 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 250645   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    11415 الى   اصبح / محمد السيد محمد عبدالحافظ وشريكه

31 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 239881   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2017 برقم ايداع    12402 الى   اصبح / حربونك للتجاره والتوريدات العموميه 

والستيراد والتصدير

32 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99648   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-07-2006 برقم ايداع    12721 الى   اصبح/ عصمت محمد مسعد ربيع وشركاها
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33 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99648   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-09-1994 برقم ايداع    6621 الى   اصبح/ عصمت محمد مسعد ربيع وشركاها

34 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 115723   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-09-1997 برقم ايداع    10869 الى   اصبحت / حازم الليثي وشريكة

35 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 224643   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-08-2012 برقم ايداع    14794 الى   اصبحت/ اعمار للمقاولت وتوريدات مواد البناء / 

اسماعيل احمد اسماعيل وشريكته

36 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 235200   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-09-2015 برقم ايداع    11692 الى   اصبح/ نادية عادل وساره محمد
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الشخاص

1 - جمال علي  عبد التواب  عيسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46418   وتم ايداعه بتاريخ    

07-01-1979 برقم ايداع   117 تم التأشير فى تاريخ 07-01-1979  بــ :  تم تعيينه مدير لفرع المهندسين 

وذلك اعتبارا من 2022/3/13 وليزال يعمل به حتي تاريخه

2 - حسن محمد حسام الدين حسن ابوالفتوح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    64591   

وتم ايداعه بتاريخ    01-09-1984 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 01-09-1984  بــ :  بموجب 

محضر اجتماع جمعية عامة عادية منعقدة بتاريخ 25/8/2021 ومعتمدة من الهيئة العامة للستثمار في 

12/12/2021 تم الموافقة بالجماع على تعديل تشكيل اعضاء مجلس ادارة  الشركة و تحديد صلحيات اعضائه 

الســـيد المهندس / حسن محمد حسام الدين ابو الفتوح  -  رئــيـس مجلس الدارة والعضو  ليصبح كالتالى :     1-

السيـــــــــــدة      / غادة محمد حسام الدين أبو الفتوح     -  نائب رئيس مجلس الدارة والعضو  المنتدب  2-

لسيده المهندسه / ناهد  السيد المهندس / محمد حسام الدين حسن ابوالفتوح  - عضومجلس اداره   4- المنتدب  3-

حسين الليثى عبدا مدكور – عضو مجلس اداره   و يمثل رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب – منفـردا او 

مجتمعـــــا مع نائب رئيــــس مجلس الدارة و العضو المنتدب السيدة / غادة محمد حسام الدين ابو الفتوح – 

الشركــة و لهمــــا فى ذلك مجتمعين او منفردين اوسع السلطات فى التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات و 

البنـوك و لهما فى سبيل تحقيق ذلك الحق فى فتـــح الحســــابات و العتمـادات المستنـــدية و اغلقهـا و توقيـــع 

الشيكات و الكمبيــــالت و تظهيرها و لرئيس مجلس الدارة منفردا التوقيع على عقود البيع بكافة انواعهــــــا و 

عقود الرهن سواء كانت عقــــارية او تجاريــة و التوقيــــــــــع على عقــود بيـــــع و شـــراء الصــــول و 

المنقولت و السيارات الخاصـــــة بالشركة و كذلك التوقيع على كافة الوراق و العقود اللزمة لتسيير نشاط 

الشركة و لرئيس مجلس الدارة الحق فى ان يفوض من يراه فى اى من الصلحيات الممنوحة له سواء كان من 

مجلس ادارة الشركة او موظفيها او الغير 0

3 - احمد كمال احمد عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66707   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1985 برقم ايداع   3726 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1985  بــ :  - بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 4/3/ 2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ7/8/2022  تم تعديل التي :-  

تعيين السيد / احمد كمال احمد عاشور عضو مجلس ادارة بالشركة بدل من المهندس / كمال احمد فتح ا عاشور 

عضو مجلس الدارة نظرا لوفاته .

4 - سحر احمد انور عبدالعزيز العطار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69474   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-1986 برقم ايداع   2761 تم التأشير فى تاريخ 07-04-1986  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقد في 2021/12/15و المعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 2022/8/11 وتقرر تجديد 

تشكيل مجلس الداره ليصبح تشكيل مجلس الداره كالتالي :- 1- المهندسه/ سحر احمد انور العطار رئيس مجلس 

الداره ) من ذوي الخبره( 2-المهندسه / مروه مختار عبدالحميد عفيفي نائب الرئيس والعضو المنتدب 3-الستاذ/ 

علء احمد برهان الدين عضو مجلس الداره ) من ذوي الخبره( 4-الستاذه/ هاله صبري خالد صبري عضو 

مجلس الداره 5-الدكتور /احمد اشرف انور العطار عضو مجلس الداره مع بقاء كافه الصلحيات الممنوحه 

لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب الوارده بالسجل كما هي دون تغيير

5 - احمد محمد عبداللطيف عطيه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60176   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-1983 برقم ايداع   1364 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1986  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقده في 2022/3/16 والمصدق عليها بتاريخ 2022/8/2 من الهيئه العامه للستثمار :- 

الموافقه بالجماع علي استقاله الستاذ/ خضري عبدالمعطي خضري كمصفي للشركه والموادفقه بالجماع علي 

تعيين كل من الستاذ/ احمد وحيد محمد له كافه الصلحيات المتعلقه بالقضايا والمحاكم  والسيد/ خالد اسماعيل 

السيد مصفي ولهما مجتمعين حق التوقيع لدي البنوك والضرائب والتامينات وبيع كافه اصول الشركه الثابته 

والمنقوله وكافه التصرفات الماليه وتعيين مستشار ضريبي والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه والخاصه اللزمه 

لتمام اجراءات التصفيه وذلك لمده عام بدايه من التاشير بالسجل التجاري
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26 - محمود مراد نجيب محمد صادق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    145195   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2002 برقم ايداع   741 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  منح حق الرهن لي من اصول 

الشركه او مقوماتها للبنوك او اي جهه اخري للطرف الول السيد/ محمود مراد نجيب

27 - عبدالمحسن حسن سالم علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    148766   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2002 برقم ايداع   9176 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2002  بــ :  

28 - هبه محمود على والى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153812   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2003 برقم ايداع   6557 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2003  بــ :  يستمر عمل مجلس ادارة الشركة 

القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات المشكل بالقرار رقم 251 لسنة 2018 المشار اليه لمدة شهر اعتبارال 

من 1/8/2022 او لحيت انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اي الجلين اقرب.
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33 - السيد احمد اسماعيل محسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93325   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-1992 برقم ايداع   5338 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2007  بــ :  اول :-الموافقة بالجماع على 

انتخاب اعضاء مجلس الدارة للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 31/ 12/2022 ,31 /12/ 

2023 ,31/ 12/2024    ثانيا :-الموافقة بالجماع على تعيين السيد / احمد السيد احمد محسن رئيس تنفيذي 

للشركة وتحديد سلطاته واختصاصاته على النحو التالي: -   تمثيل الشركة امام القضاء والغير وله الحق في الصلح 

والقرار والنكار والبراء, وامام النيابات والمحامي العام  كما له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وله الحق في تعيين او عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وفى تأسيس الشركات 

داخل وخارج جمهورية مصر العربية وتعديلها وفسخها والتخارج منها بكافة انواعها واشهارها والتوقيع على 

عقود تعديلها وتوثيقها وله الحق في ابرام التحالفات باسم الشركة مع الشركات والهيئات الخرى التي تخدم 

اغراض الشركة وتمثيل الشركة امام مكاتب السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والهيئة 

العامة للتنمية الصناعية وهيئة التأمينات الجتماعية ومصالح الضرائب بجميع انواعها ومأمورياتها وكذلك التوقيع 

على العقود النهائية والعقود العرفية وعقود اليجار امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجميع مأمورياتها  

وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للتشييد والبناء وكذا الجمارك المصرية وشركات الملحة وشركة الغاز والكهرباء 

والشركة المصرية للتصالت وتمثيل الشركة امام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهزة التابعة لها 

والمجمعة العشرية والتعامل مع هيئة البريد وادارة الحماية المدنية   واستلم كافة المستندات والوراق الخاصة 

بذلك وتمثيل الشركة امام الجهات المختصة حكومية او غير حكومية و حق التوقيع عن الشركة في جميع 

التعاملت البنكية وفتح والغاء حسابات الشركة لدى البنوك واليداع والسحب من البنوك والمصارف من او الى أي 

من حسابات الشركة المصرفية او ودائع او صناديق ودائع الشركة  واصدار دفاتر الشيكات وفتح العتمادات          

المستندية والقتراض من البنوك بدون حد اقصي والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود شراء الراضي 

والسيارات باسم الشركة والتوقيع على عقود التأجير التمويلي وعقود البيع البتدائي والوعد بالبيع و كذا عقود 

الرهن وكذلك التوقيع على عقود اقرارات بالستلم قبول المال المؤجر و توقيع التسهيلت الئتمانية والمصرفية و 

القروض و التسهيلت البنكية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر.                                                                                                                               

ثالثا :-الموافقة بالجماع على تشكيل مجلس الدارة المنتخب وذلك على النحو التي: -   1-المهندس / السيد احمد 

اسماعيل محسن           رئيس مجلس الدارة غير تنفيذي   2-الستاذ/ احمد السيد احمد محسن                  

عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي      3-الستاذ/    هشام السيد احمد محسن              عضو 

مجلس ادارة   4- الستاذ/ طارق احمد عيسى حسن                عضو مجلس ادارة   5 – المهندس / احمد عبد 

القادر احمد محسن        عضو مجلس ادارة   6- الستاذة / نازلي السيد احمد محسن              عضو مجلس 

ادارة   7 – الستاذة / سامية عبد المنعم محمود وهبي       عضو مجلس ادارة   رابعا :-كما وافقت الجمعية 

العامة العادية بالجماع على تحديد الختصاصات وسلطات التوقيع على النحو التالي:   منح السيد / احمد السيد 

احمد محسن عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعا مع السيد / رامى حسين منصور- المدير 

المالي في اصدار الشيكات البنكية بجميع انواعها وخطابات الضمان )دفعات مقدمة – ابتدائي – نهائي – خطابات 

ضمان خارجية(   وتفويض أي اثنين مجتمعين من الساتذة/ احمد السيد احمد محسن – عضو مجلس الدارة 

المنتدب والرئيس التنفيذي والستاذ/ رامي حسين منصور -المدير المالي والستاذة / منال مصطفى أدام عبد 

الطالب مدير عام سلسلة المدادات الحق في العتمادات والتحويلت الخاصة )قطع غيار – خامات – مستلزمات 

النتاج(   وكذلك التوقيع على مستندات الستيراد الخارجية لدى البنوك )اعتمادات مستندية – مستندات تحصيل – 

تحويلت خارجية(   وتفويض أي اثنين مجتمعين من الساتذة / احمد السيد احمد محسن - عضو مجلس الدارة 

المنتدب والرئيس سالتنفيذي مجتمعا مع السيد / رامي حسين منصور- المدير المالي والستاذ/ محمد عبد البديع 

راغب – مدير التمويل والستثمار وذلك في التوقيع على التحويلت الداخلية بالبنوك والحسابات البنكية باسم 

شركة الجيزة لصناعة الكابلت ش.م.م فقط وكذا الغاء خطابات الضمان.  مع البقاء على كافة الصلحيات والتي 

تم منحها للرئيس التنفيذي للشركة كما هي دون تعديل.
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6 - اشرف السيد محمد السيد شيحة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81733   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1989 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 12-02-1989  بــ :  بموجب محضر مجلس الدارة 

بتاريخ 24/52022 والمعتمدة من هيئة الستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2/6/2022 وايضا بموجب الجمعية 

الغير عادية بتاريخ 12/5/2022 والمعتمدة من هيئة الستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 3/7/2022 وعقد التعديل 

موثق برقم 1926 حرف ص لسنة 2022 تم التي :تعيين السيد / مصطفي محمد عباس محمد يونس مديرا للفرع  

رئيسا  لمجلس الدارة  مصرى السيد / اشرف السيد محمد السيد شيحه رقم قومي 27911010100997   1

عضو  ش.م.م شركة / عطلت الطيار ترافل جروب والعضو المنتدب  رقم قومي 26101198800073  2

شركة شركة عطلت سيرا للسفر والسياحة ش .م.م ويمثلها السيد/ ماجد  مجلس إدارة  سجل تجاري 4846  3

السيد/  ايمن السيد محمد  V416635  4 عضو مجلس إدارة  جواز سفر ش.م.م بن عائض بن عجل النفيعي

عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة  رقم قومي 26201311200414 مصري السيد  شيحه

7 - ثروت عبد الحميد  العزب صقر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    81846   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-02-1989 برقم ايداع   1455 تم التأشير فى تاريخ 22-02-1989  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع الجمعية العادية المنعقدة في 23/6/2022 والمصدق عليها بتاريخ 5/7/2022 من الهيئة العامة للستثمار 

بتجديد عمر مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة بذات التشكيل والصلحيات.

8 - سيف النصرمصطفى شحاته عنان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90094   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1991 برقم ايداع   5638 تم التأشير فى تاريخ 25-07-1991  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية لشركة الجيزة للمشروعات ونظم المن المنعقدة بتاريخ 29/6/2022 والمصدق عليه بتاريخ 

3/8/2022 من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة :- 1.قبول استقالة  المهندسة / داليا سيف النصر مصطفي 

إعادة تشكيل مجلس  عنان عضو مجلس الدارة للستقالة , بطاقة قومي   رقم 27009082101321 .  2.

السيد المهندس / سيف النصر مصطفي عنان   " رئيس مجلس الدارة والعضو  الدارة ليصبح كالتي :-  -

المنتدب "  -السيد المهندس / هشام سيف النصر مصطفي عنان .    " عضو مجلس إدارة وعضو منتدب "  -

السيدة المهندسة / علياء سيف النصر مصطفي عنان ." عضو مجلس إدارة "  3.تعيين هذا المجلس لمدة ثلث 

بقاء كافة الختصاصات الممنوحة لكل من السيد المهندس / سيف النصر  سنوات تبدأ من 29/6/2022 .  4.

مصطفي عنان " رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب " والسيد المهندس / هشام سيف النصر مصطفي عنان " 

عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب " كما هي بدون تعديل .

9 - محمد حسن جمال ابو المعاطى عون  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    90674   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1991 برقم ايداع   7227 تم التأشير فى تاريخ 24-09-1991  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقدة في 28/7/2022 والمصدق عليها بتاريخ 31/7/2022 من الهيئة العامة للستثمار تم التي 

:- 1- تجديد مجلس الدارة 2- ان يكون السيد العضو المنتدب له حق التوقيع في كافة البنوك والمصارف المحلية 

والجنبية من حيث فتح الحسابات والصرف واليداع وفتح العتمادات والقتراض واتاحة جميع الصلحيات له 

في التعامل مع جميع البنوك وله الحق في توقيع جميع العقود البنكية.
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10 - جاسم محمد مصطفى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104283   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1995 برقم ايداع   10134 تم التأشير فى تاريخ 15-10-1995  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركة المنعقد في 13/6/2022 والمصدق عليه في 26/7/2022 من الهيئة العامة للرقابة الماليه . 1/

الموافقة على قبول استقالة السيدة / دانة ندرة الكلس من مجلس الدارة   2/ تعيين السيدة / مريم على عواضة 

بدل منها   وبذلك يصبح تشكيل مجلسى الدارة الجديد على النحو التالى :  1/ جاسم محمد مصطفى  رئيس مجلس 

الدارة وممثل عن شركة جبلة القابضة   2/ محمد عصام حالوب نائب رئيس مجلس الدارة وممثل عن شركة 

جبلة القابضة   3/ قاسم عبد الحميد سليمان عضو مجلس الدارة و العضو المنتدب  4/ معاذ احمد الصرايرة 

عضو مجلس ادارة مستقل   5/ السيدة / مريم على عواضة عضو نسائى مستقل  .     وافقت الجمعية بالجماع 

على ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية  المنعقدة في 20/6/2022والمصدق في26/7/2022 من 

الهيئة العامة للرقابة  . 1/قبول استقالة السيدة / دانة ندرة الكلس من عضوية مجلس الدارة   2/ قبول تعيين 

السيدة / مريم على عواضة كعضوة بمجلس الدارة    على ان يكون تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى :   

1/ جاسم محمد مصطفى محمد رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة جبلة   2/ محمد عصام محمد حالوب  نائب 

رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة جبلة   3/ معاذ احمد الصرايرة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة مستقل   

4/ مريم على عواضة عضو مجلس ادارة عضو نسائى مستقل   5/ قاسم عبد الحميد سليمان عضو مجلس الدارة 

المنتدب من ذوى الخبرة التنفيذى

11 - حازم محمد عباس الهنداوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    104283   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1995 برقم ايداع   10134 تم التأشير فى تاريخ 15-10-1995  بــ :  تعينه كمدير لفرع طنطا بدل 

من السيد / ابو النصر عوض نظرا لوفاته

12 - على السيد محمد الصفطاوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    105151   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1995 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1995  بــ :  اصبح / حق الداره والتوقيع 

والتعامل باسمها وله الحق منفردا وبالتعامل باسم الشركه والتعامل مع البنوك والمصارف سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات والقتراض والرهن والبيع لصول وممتلكات الشركه من سيارات ومنقولت باسم الشركه وله 

منفردا اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها وله الحق منفردا بالتعامل 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 علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق 

الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها وله حق ابرام كافه العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي 

العقود وتوكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما سبق

13 - خالد عبد المنعم عبد الباقي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    117075   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1997 برقم ايداع   14165 تم التأشير فى تاريخ 11-11-1997  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين مجتمعين او منفردين التوقيع عن الشركة في كافة المعاملت المالية لصالح الشركة ولهم مجتمعين او 

منفردين حق الرهن و القتراض وفتح فروع للشركة داخل وخارج جمهورية مصر العربية وكذلك التعامل مع 

البنوك وفتح الحسابات باسم الشركة في جميع البنوك المصرية.

14 - ضياء عبدالحليم  عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    120017   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-1998 برقم ايداع   4120 تم التأشير فى تاريخ 12-04-1998  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا
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15 - احمد سعد عبداللطيف سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54596   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1981 برقم ايداع   517 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1998  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعيه 

العامة العادية المنعقده بتاريخ 1/6/2022والمعتمده من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة   اول :- تعيين كل 

من 1- السيد / عبد الوهاب عبد اللطيف محمد – مصرى    مواليد : الصف – محافظة الجيزة   رقم قومي 

28105202101013    2- السيد/ مصطفى سيد مبروك رزق – مصرى – مواليد  -القاهرة  رقم قومى  

28910188800892  ممثليين لشركة القناه العالمية للتجارة والتوزيع   بدل من السادة 1- السيد / رامي عادل 

إبراهيم جرجس 2- السيد / أحمد محمد عامرقطب ليصبح تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى :-   1-

الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف سعد   رئيس مجلس الدارة " غير التنفيذي" ممثل عن شركة القناة العالمية 

السيد/ عمر عادل مغاوري المصيلحي  نائب رئيس  للتجارة والتوزيع رقم قومي / 25606290102553  2-

مجلس الدارة ممثل عن شركة القناة العالمية للتجارة والتوزيع رقم قومي / 27602270100076  3-

المهندس/ أحمد فرغلي حسيب العضو المنتدب ممثل عن شركة القناة العالمية للتجارة والتوزيع رقم قومي / 

السيد/ تامر عبد الواحد عبد السميع  عضو مجلس الدارة ممثل عن بنك قناة السويس   -4  27404092401079

المهندس/  محمد فتحي محمد عبده  عضو مجلس رقم قومي /  رقم قومي 27805130101411  5-

السيد/  شريف عادل إبراهيم عضو مجلس ممثل عن شركة القناة العالمية للتجارة  -6  26801060103373

السيد/ أحمد صلح عبدا مصطفى عضو مجلس ممثل عن  والتوزيع رقم قومي / 28401270100279  7-

السيد/ محمد قسامة واعر عبيد  شركة القناة العالمية للتجارة والتوزيع رقم قومي / 28609220201074  8-

عضو مجلس ممثل عن شركة القناة العالمية للتجارة والتوزيع رقم قومي / 28801180101614  9-

المهندس/ عبد الوهاب عبد اللطيف محمد عبد الوهاب  عضو مجلس ممثل عن شركة القناة العالمية للتجارة 

والتوزيع مصرى – مواليد : الصف – محافظة الجيزة           رقم قومي 28105202101013  10-السيد/ 

مصطفى سيد مبروك رزق  عضو مجلس ممثل عن شركة القناة العالمية للتجارة والتوزيع مصرى – مواليد  -

القاهرة  رقم قومى   28910188800892  ثانيا :- تعديل صلحيات التوقيع نيابه عن الشركة على النحو التالى 

:-   1:- منح سلطه التوقيع نيابة عن الشركة لكل من السيد الدكتور/ احمد سعد عبداللطيف  رئيس مجلس الدارة 

) غير التنفيذى ( و المهندس /احمد فرغلى حسيب " العضو المنتدب"  منفردين وذلك فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

ومراكز التحكيم ولجان تسوية المنازعات والشركات القابضة بكافة انواعها للمرافق العامة )للكهرباء – الغاز 

الطبيعى – التصالت – وخلفة  ( وكذلك الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى بكافة مكاتب وماموريات التوثيق 

– والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد 

المركزى  والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ومصلحة الجمارك والموانى البحرية والجوية والبرية 

التابعة لها والتوكيلت الملحية  ووزارة الزراعة بكافة هيئاتها وموسساتها والجمعيات الزراعية ومراكز البحوث 

الزراعية ومعامل ولجان الفحص والعتماد التابعة لوزارة الزراعة والمعمل المركزى للمبيدات ولجنة المبيدات 

والفات الزراعية -والدارة العامة للمياة الجوفية والبار ووزارة العدل بكافة الدارات والهيئات التابعة لها 

ومكاتب الخبراء والمفوضين وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها والتمثيل امام مراكز التحكيم و امام لجان 

التسوية  ووزارة الداخلية والمن العام – ادارة الحماية المدنية والدارة العامة للمرور ونيابات المرور بكافة 

وحداتها ووزارة المالية ومصلحة الضرائب بكافة انواعها ومامورياتها ولجان الطعن هيئة التامينات الجتماعية 

والغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية  الدارة المركزية للسجل التجارى وغرفة الصناعات الكيماوية 

وغرفة الصناعات الغذائية والشركة الوطنية وجهاز تشغيل النقل و كافة الوحدات المحلية ومجلس المدينة والتوقيع 

على بوالص الشحن والتامين والتوقيع على الوراق وانهاء كافة الجراءات الخاصة بالشحنات الواردة 

للشركةويملك صلحيات التوقيع على عقود التعديل بكافة صورها واشكالها وخلفة والحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى وكلء الشركة والتعامل مع الغير )موردين – عملء – مستوردين – وكلء – مندوبين – ممثلين (    

2:- منح سلطه التوقيع نيابة عن الشركة للسيد الدكتور / احمد سعد عبداللطيف رئيس مجلس الدارة ) غير 

التنفيذى ( منفردا  او المهندس / احمد فرغلى حسيب "العضو المنتدب" مجتمعا مع الستاذ /احمد صلح عبدا 

مصطفى  عضو مجلس الدارة صلحية التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والتوقيع على الشيكات والتعامل عليها والتسهيلت الئتمانية والرهن والقتراض واستصدار خطابات 

الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع التحويل وسداد السندات الذنية والتجارية والتعامل النقدى للسحب 

واليداع بالبنوك واتخاذ كافة الجراءات والمعاملت بالبنوك والمصارف باسم الشركة وابرام كافة العقود 
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والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على مستندات القروض او 

تسهيلت للشركة مع كافة البنوكوالتوقيع امام الشهر العقارى على عقد الشراء اوعقد البيع للصول المنقولة 

كالسيارات واللت الزراعية والماكينات والمعدات المتعلقة والمرتبطة بغرض ونشاط الشركة وخلفة فيما عدا 

حق التصرف بالبيع او الشراء فى الصول الثابتة كالراضى والمبانى يكون بتفويض من مجلس الدارة ولهم 

اوسع السلطات والصلحيات والتوقيع على المستندات والمعاملت التى تخص الشركة واتخاذ كافة الجراءات 

والتوقيع عن الشركة ولهم فى ذلك تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .  ثالثا :- تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات

19 - حسن محمد عبد المجيد سلمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96778   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-1993 برقم ايداع   6568 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2000  بــ :  الموافقة على تجديد 

) رئيس مجلس  مدة مجلس الدارة مرة اخرى بنفس التشكيل     السيد المهندس /حسن محمد عبد المجيد سلمة

) نائب رئيس مجلس الدارة  (   السيد /  الدارة والعضو منتدب (   السيد /احمد حسن محمد عبدالمجيد سلمة

العضو المنتدب للشئون القانونية والدارية ) من ذوى الخبر (   السيد / محمد  عبدالمجيد محمد عبدالمجيد سلمة 

 ( العضو المنتدب للشئون الفنية   السيدة / ليلى جمال عبد العزيز القرموطى حسن محمد عبد المجيد سلمه 

عضو مجلس إدارة (      والموافقة على اضافة صلحيات للسيد المهندس / محمد حسن محمد عبدالمجيد سلمة 

22 / 4 / 1988 مصر الجيزة رقم قومى 28804220102294 العضو المنتدب للشئون الفنية يملك حق التوقيع 

عن الشركة منفردا امام البنوك والجهات الحكومية وعلى كافة العقود والخاصة بالشركة والسحب واليداع من 

البنوك وفتح الحسابات والقرض او الرهن من البنوك بضمان اصول الشركة وكذا التوقيع على الشيكات الخاصة 

بالشركة وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذا حق البيع والشراء لصول وممتلكات الشركة وله 

حق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

20 - شيرين فتحي علي حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138129   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   13130 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  

21 - ليلي محمود محمد موسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138129   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   13130 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  

22 - فتحى على حامد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138129   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   13130 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  خرج للوفاة

23 - هاله فتحي علي حامد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138129   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   13130 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  

24 - محسن عباس متولى قطب  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    101627   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-1995 برقم ايداع   2066 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2001  بــ :  تم تعينه مدير غير شريك 

بالشركة وتكون اختصاصاته هي :- براتب شهري الفان جنيها. حق الدارة وحق التوقيع نيابة عن الشركة علي 

كافة العقود الرسمية شراءا او استئجارا وكذلك التوقيع علي عقود مقاولي الباطن وتوكيل المحامين, كما ان له حق 

تعديل عقد الشركة واضافة النشطة الجديدة والفروع الجديدة والتوقيع علي الغاء اي نشاط , كما له حق التوقيع 

علي عقود شراء او استئجار الراضي والعقارات والسيارات بكافة انواعها والمعدات الثقيلة بكافة انواعها وتكون 

مسئوليته في حدود ما يقوم به من اعمال مع باقي صلحيات الشريك المتضامن.

25 - مروه فتحي احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108759   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   9460 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2001  بــ :  +اصبح حق الداره والتوقيع 

وحق بيع وشراء ورهن الصول الثابته للشركه من معدات وماكينات وكافه ممتلكات الشركه وحق التعامل مع 

البنوك والقتراض والتوقيع علي الشيكات البنكيه وكافه العقود للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين وكذلك 

التعامل مع الجهات الحكوميه والخاصه المتعامله مع الشركه ولهما كافه السلطات لتحقيق اغراض الشركه
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16 - احمد فرغلى حسيب محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54596   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1981 برقم ايداع   517 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1998  بــ :  تم تعيينه رئيسا لمجلس الدارة 

ممثل عن شركة القناة العالمية للتجارة والتوزيع - لوفاة الدكتور احمد سعد عبداللطيف--- بموجب محضر مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 27/6/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة تم تعديل صلحيات 

تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية  التوقيع نيابه عن الشركة على النحو التالى :-   1-

والقضائية للسيد  رئيس مجلس الدارة  2- منح سلطه التوقيع نيابة عن الشركة لكل من السيد المهندس/ احمد 

فرغلي حسيب محمد  رئيس مجلس الدارة و السيد الستاذ /محمد قسامة واعر عبيد  العضو المنتدب ) منفردين او 

مجتمعين ( وذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومراكز التحكيم ولجان تسوية المنازعات والشركات القابضة بكافة انواعها 

للمرافق العامة )للكهرباء – الغاز الطبيعى – التصالت – وخلفة  ( وكذلك الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى 

بكافة مكاتب وماموريات التوثيق – والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  وشركة 

مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ومصلحة الجمارك 

والموانى البحرية والجوية والبرية التابعة لها والتوكيلت الملحية ووزارة الزراعة بكافة هيئاتها وموسساتها 

والجمعيات الزراعية ومراكز البحوث الزراعية ومعامل ولجان الفحص والعتماد التابعة لوزارة الزراعة والمعمل 

المركزى للمبيدات ولجنة المبيدات والفات الزراعية -والدارة العامة للمياة الجوفية والبار ووزارة العدل بكافة 

الدارات والهيئات التابعة لها ومكاتب الخبراء والمفوضين وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها والتمثيل امام 

مراكز التحكيم و امام لجان التسوية  ووزارة الداخلية والمن العام – ادارة الحماية المدنية والدارة العامة للمرور 

ونيابات المرور بكافة وحداتها ووزارة المالية ومصلحة الضرائب بكافة انواعها ومامورياتها ولجان الطعن وهيئة 

التامينات الجتماعية والغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية  والدارة المركزية للسجل التجارى 

وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة الصناعات الغذائية والشركة الوطنية وجهاز تشغيل النقل وكافة الوحدات 

المحلية ومجلس المدينة والتوقيع على بوالص الشحن والتامين والتوقيع على الوراق وانهاء كافة الجراءات 

الخاصة بالشحنات الواردة للشركة ويملك صلحيات التوقيع على عقود التعديل بكافة صورها واشكالها وخلفة 

والحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة والتعامل مع الغير )موردين – عملء – مستوردين – وكلء – 

مندوبين – ممثلين (.  3- منح سلطه التوقيع للسيد المهندس / احمد فرغلي حسيب محمد  رئيس مجلس الدارة 

منفردا  او السيد الستاذ /محمد قسامة واعر عبيد "العضو المنتدب" مجتمعا مع الستاذ /احمد صلح عبدا 

مصطفى  "عضو مجلس الدارة"  وذلك فى  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والتوقيع على الشيكات والتعامل عليها والتسهيلت الئتمانية والرهن والقتراض واستصدار خطابات 

الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع التحويل وسداد السندات الذنية والتجارية والتعامل النقدى للسحب 

واليداع بالبنوك واتخاذ كافة الجراءات والمعاملت بالبنوك والمصارف باسم الشركة وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على مستندات القروض او 

تسهيلت للشركة مع كافة البنوكوالتوقيع امام الشهر العقارى على عقد الشراء اوعقد البيع للصول المنقولة 

كالسيارات واللت الزراعية والماكينات والمعدات المتعلقة والمرتبطة بغرض ونشاط الشركة وخلفة فيما عدا 

حق التصرف بالبيع او الشراء فى الصول الثابتة كالراضى والمبانى يكون بتفويض من مجلس الدارة  ولهم فى 

ذلك تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

17 - محمد قسامه واعر عبيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    54596   وتم ايداعه بتاريخ    1981-08-19 

برقم ايداع   517 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1998  بــ :  تم تعيينه عضوا منتدبا ممثل عن شركة القناة 

العالمية للتجارة والتوزيع

18 - طارق احمد سيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    80268   وتم ايداعه بتاريخ    1988-09-22 

برقم ايداع   26798 تم التأشير فى تاريخ 09-09-1999  بــ :  تعديل صفته من مدير وشريك الي موصي
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29 - محمد مسعد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    162405   وتم ايداعه بتاريخ    2004-09-19 

برقم ايداع   11921 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2004  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع عن الشركة لتصبح 

للشريك المتضامن منفردا وله في ذلك كافة السلطات في تمثيل الشركة امام الغير وكافة الجهات الرسمية 

والحكومية والغير حكومية والشهر العقاري وابرام التعاقدات واستخراج التراخيص اللزمة وله الحق في تفويض 

او توكيل الغير في القيام ببعض او تلك المهام وله منفردا حق التصرف في البيع اصول الثابتة للشركة و منتاكتها - 

كما انه له منفردا في تمثيل الشركة في التعاملت المالية والمصرفية والبنوك بما تشمله من فتح حسابات وصرف 

وايداع وتوقيع وصرف الشيكات واصدار خطابات الضمان.

30 - رمضان حلمى محمد محمد الجارحى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    164602   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2005  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد/ رمضان حلمي محمد محمد الجارحي حق الداره والتوقيع منفردا وله حق التعامل مع البنوك 

وتوكيل الغير في التوقيع والتعامل مع البنوك

31 - احمد سالم احمد مصطفى محمد عبدالوارث  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175997   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-04-2006 برقم ايداع   5080 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2006  بــ :  النظر في تعيين مجلس 

إدارة جديد لمدة ثلث أعوام نظرا  لنتهاء مدة المجلس الحالي.  القرار:  وافقت الجمعية العامة بالجماع علي تعيين 

تاريخ  الصفــــــة الجنسية مجلس إدارة جديد لمدة ثلث سنوات وتم إنتخاب السادة التالية اسمائهم:   الســــــــم

ذكر  أ  1956 تنفيذي رئيس  مجلس الدارة مصرى النوع  د / أحمد سالم أحمد مصطفى عبد الوارث الميلد

أنثي  أ / هدى أحمد  1958 تنفيذي عضو  مجلس الدارة  المنتدب مصرية / حكمت أحمد مصطفى عبد الوارث

أنثي  أ / هنا أحمد سالم أحمد عبد  1982 تنفيذي عضو  مجلس الدارة مصرية سالم أحمد عبد الوارث

مصرى أنثي  م / محمد أحمد سالم أحمد عبد الوارث 1984 غير تنفيذي عضو مجلس الدارة مصرية الوارث

عضو  مجلس  مصرية ذكر  أ / راوية أحمد سالم أحمد عبد الوارث 1988 تنفيذي عضو  مجلس الدارة

أنثي   مع العلم انه تم النتخاب عن طريق التصويت التراكمي.   أمـين السـر 1990 غير تنفيذي الدارة

رئيس مجلس الدارة    سابعا :  النظر في تحديد صلحيات السيد  مراقب الحسابات فارزا الصوات

/ رئيس مجلس الدارة.  القرار:  وافقت الجمعية العامة بالجماع على تحديد صلحيات السيد / رئيس مجلس 

الدارة وكما يلي:  يملك السيد رئيس مجلس الدارة حق التوقيع عن الشركة والحق في تمثيل الشركة امام البنوك 

وأمام الغير والتوقيع نيابة عنها وإجراء الرهون العقارية والتجارية  وإبرام جميع العقود والتعاقدات مع الغير 

والتوقيع على عقود الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وله حق شراء وبيع جميع 

اصول الشركة الثابتة والمنقولة وشراء وبيع سيارات الشركة والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والتوقيع عن 

الشركة امام الجهات الخرى, وعلى حسابات الشركة لدى البنوك من شيكات وكافة المعاملت البنكية الخرى, 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين.   كما يحق لرئيس مجلس إدارة الشركة منفردا حق تعيين مديرين لفروع الشركة في 

جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط موافقة مجلس الدارة كما له الحق منفردا في تمثيل فروع الشركة 

خارج جمهورية مصر العربية أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الخارج وإبرام التفاقيات 

والتعاقدات وفتح حسابات لدي البنوك والمصارف باسم الفرع في الخارج والتعامل عليها سحبا وإيداعا والتوقيع 

علي الشيكات باسم الفرع والتوقيع علي عقود شراء وبيع جميع الصول المنقولة والغير منقولة في الخارج باسم 

الفرع كما له حق التوقيع علي عقود العمل للعاملين بفروع الشركة في الخارج.   كما يحق لرئيس مجلس الدارة 

التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشتراك في تأسيس الشركات سواء داخل جمهورية مصر العربية او 

خارجها.   وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر سواء داخل أو خارج جمهورية مصر 

العربية.
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32 - سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2006 برقم ايداع   19681 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2006  بــ :  موجب محضر الجمعية العامة 

العادية المنعقدة في 8/5/2022المصدق علية برقم 11641في 10/8/2022الموافقة تعيين السيدة نرمين كمال 

مصطفي رخا -عضو مجلس الدارة غير تنفيذي -27808100101903 - وايضا الموافقة علي تجديد 

الصلحيات الخاصة بالسيد/ محمد كمال مصطفي رخا -نائب رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب منحه حق 

تمثيل امام الجهات الرسميه والشهر العقاري والقضاء وله كافه الصلحيات في ابرام العقود بكافه انواعها والتوقيع 

عن الشركه منفردا وشراء وبيع الصول باسم الشركه وشراء وبيع السيارات بالشهر العقاري وفتح وغلق 

الحسابات في جميع البنوك سواء مصريه او اجنيه وحق القتراض والرهن باسم الشركه وله الحق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر

34 - احمد محمد حسان منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187398   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2007 برقم ايداع   5708 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2007  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 23/5/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 26/7/2022 - تمت الموافقة 

بالجماع علي مايلي : تعيين السيد الستاذ / احمد محمد حسان منصور - رقم قومي 26512310102392 - 

عضو مجلس ادارة ممثل لشركة مصر للتأمين بدل من السيد الستاذ / باسم محمد عبدالعليم بركات.

35 - حازم زكي حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189222   وتم ايداعه بتاريخ    2007-07-24 

برقم ايداع   11999 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2007  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 

للشركة المنعقدة في 31/3/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23/6/2022 تم التي: اعادة 

تشكيل مجلس الدارة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات بذات التشكيل الحالي.

36 - الء احمد مصطفي البكري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201541   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2010 برقم ايداع   5994 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2010  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن - وتعيينها مدير للفرع

37 - عبدالرحمن احمد مصطفي البكري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201541   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2010 برقم ايداع   5994 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2010  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن

38 - مها فاروق على العدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201541   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2010 برقم ايداع   5994 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2010  بــ :  تعيينها مدير للفرع

39 - محمد السعيد عبد الوهاب محمد السعيد عبد الوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189043   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-06-2007 برقم ايداع   10113 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2010  بــ :  بموجب 

قبول  محضر الجمعية العادية المنعقدة في 26/9/2021 والمعتمدة من الهيئة بتاريخ 9/5/2022 تقرر التي :1-

اعادة تشكيل وتجديد مدة مجلس الدارة  استقالة السيد / عاصم بدر رمضان من عضوية مجلس الدارة .  2-

السيد / محمد السعيد عبد الوهاب محمد السعيد عبد الوهاب          رئيس مجلس إدارة .   ليصبح كالتالى :ــ  1.

السيد / طارق  السيده / دينا السعيد عبد الوهاب محمد                           عضو مجلس إدارة .  3. .2

اضافة صلحيات لمجلس الدارة لتصبح  محمد سامى فهمى عبد المتعال                    عضو منتدب .   3-

كالتالى :ــ  يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء . يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين . ولرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور وأشكال التعامل مع  جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر .
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40 - ابوالفضل توفيق احمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    165149   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2005 برقم ايداع   1420 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2010  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع 

للشريك  الول و الثالث المتضامنين ابو الفضل توفيق احمد و/ احمد ابو الفضل توفيق احمد مجتمعين او منفردين 

ولهما حق التوقيع علي عقود المديونية و القتراض و الرهن و الستدانة من البنوك و حق التمثيل عن الشركة 

قانونيا امام كافة الجهات الخارجية ) جهات حكومية و رقابية و مالية . . . . (

41 - محمود ابراهيم محمد عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    218625   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2012 برقم ايداع   830 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2012  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن- اصبح الدارة و التوقيع للطرف الول )ابراهيم محمد عبد السلم احمد (منفردا حق الدارة و التوقيع و 

له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام 

و قطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و فتح حسابات و 

صرف و اصدار الشيكات و خطابات الضمان و شراء و بيع اصول الشركة و القتراض و الرهن

100 - عماد عبدالفتاح حسن ابو على  مدير   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2018 برقم ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  تنفيذي للشركة

101 - محمد مصطفى اسعد  مدير مالى   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-17 

برقم ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  

145 - نوران ايمن محمود القاضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85915   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-1990 برقم ايداع   3124 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  تعديل صفته من متضامن الي 

موصي

146 - معوض علي محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    131521   وتم ايداعه بتاريخ    1999-11-18 

برقم ايداع   13618 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  خرج للوفاه
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42 - يوسف محمد مدحت يوسف الفار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173438   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2006 برقم ايداع   111 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2012  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد  بتاريخ 26/06/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10/08/2022 و بموجب 

محضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 10/08/2022 و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

خروج الستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف عضو مجلس الدارة ممثل أحد مقاعد شركة  -   16/08/2022

تعديل صفة السيد الستاذ / هشام محمد مدحت  النعيم القابضة للستثمارات من مجلس الدارة نظرا  للوفاة.  -

تعديل صفة السيد  يوسف الفار فى مجلس إدارة الشركة  ليصبح عضو مجلس الدارة غير تنفيذي بالشركة .  -

الستاذ/ طلل محمد عقيل وشاح فى مجلس إدارة الشركة  ليصبح نائب رئيس مجلس الدارة ممثل  لشركة النعيم 

تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالى:  تفويض  القابضة للستثمارات غير تنفيذي.  -

السادة الستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار  رئيس مجلس الدارة والستاذ/ طلل محمد عقيل وشاح نائب 

رئيس مجلس الدارة  و السيد / هشام محمد مدحت يوسف الفار عضو مجلس الدارة غير التنفيذى لي منهم 

منفردا  - تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها داخل البلد وخارجها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما 

في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى سبيل المثال وليس الحصر بالنسبة 

للشهر العقارى والتوثيق تقديم وتوقيع عقود التأسيس والنظام الساسي وجميع تعديلته وتحرير توكيلت تأسيس 

شركات للسادة المحامين سواء تأسيس الشركات وصناديق الستثمار داخل مصر  أو  في الخارج والدول العربية 

وتحرير كافة التوكيلت اللزمة لدارة أعمال الشركة   والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وهيئة التأمينات الجتماعية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي 

ولى منهم منفردا  التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها والتخارج منها والتوقيع على جميع العقود الخاصة بذلك 

سواء تأسيس أو تعديل أو تخارج والتوقيع على هذه العقود أمام الشهر العقارى للشركات وصناديق الستثمار  

ولى من المذكورين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق.  و تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة 

التالي أسمائهم :   الستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار  - رئيس مجلس الدارة  والستاذ/ طلل محمد عقيل 

وشاح  – نائب رئيس مجلس الدارة  – والستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار – عضو مجلس الدارة غير 

التنفيذى  في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملت المالية اليومية وعقود البيع والشراء والقتراض 

والرهن وبيع وشراء العقارات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل جمهورية مصر 

العربية وكذلك البنوك و المؤسسات المالية العاملة خارج جمهورية مصر العربية علي سبيل المثال ل الحصر دولة 

المارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها وذلك فيما تتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه مصري 

ولى اثنين من المذكورين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.   وتفويض الستاذ / محمد زكريا 

حسين مجتمعا مع أي من:   الستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار  - رئيس مجلس الدارة  والستاذ / طلل 

محمد عقيل وشاح  – نائب رئيس مجلس الدارة  – و الستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار – عضو مجلس 

الدارة غير تنفيذى في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملت المالية اليومية وعقود البيع والشراء 

والقتراض والرهن وبيع وشراء العقارات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل جمهورية 

مصر العربية وكذلك البنوك و المؤسسات المالية العاملة خارج جمهورية مصر العربية علي سبيل المثال ل 

الحصر دولة المارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها وذلك في حدود خمسمائة ألف جنيه 

مصري ولى اثنين من المذكورين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

43 - هاجر صالح ابراهيم محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    220108   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2012 برقم ايداع   4368 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2012  بــ :  تعديل صفتها من شريك موصي 

الي شريك متضامن

44 - عصام على عبد الجواد  مدير عام   المقيد برقم قيد    59859   وتم ايداعه بتاريخ    30-01-1983 برقم 

ايداع   676 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2012  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في 

28/3/2022 والمصدق عليه بتاريخ 31/7/2022 وعقد تعديل 2134/س لسنة 2022 :- يتولي ادارة الشركة 

مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم وعين الشركاء مجلس المديرين من مديرين متعددين 

علي الوجه التي: 1 - المهندس/ عصام علي عبدالجواد المدير العام 2 -  المهندس/ عمرو محمد اسماعيل محمد 

نائب المدير العام 3 - المهندس/ تامر محمد مخلص محمد ابو سعدة نائب المدير العام ويباشرون وظيفتهم لمدة سنة 

من 1/5/2022 وتنتهي في 30/4/2023 .
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45 - باسم احمد حمدى السيد ثابت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    199840   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2010 برقم ايداع   1855 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2012  بــ :  تعديل صفة الشريك الموصى 

لبلوغه السن القانونى فى 22/5/2022 طبقا للبطاقة الرقم القومى 30105220102417.  3 ـ تعديل بند حق 

الدارة والتوقيع : حق الدارة والتوقيع للسيد/ باسم احمد حمدى السيد ثابت منفردا نيابة عن الشركة في فتح 

الحسابات البنكية وله الحق منفردا  في السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس مال الشركة من 

البنوك والتوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة واصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية  و 

في شراء وبيع اصول الشركة ثابتة ومنقولة  داخل وخارج البلد وله الحق منفردا فى فتح فروع اخرى للشركة 

داخل وخارج البلد وله الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وله حق التوقيع 

على  تأسيس الشركات وعقود الشتراك في تأسيس الشركات بكافة انواعها والملحق واستخراج السجلت 

التجارية والتوقيع على تلك العقود وغيرها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وله الحق في ادارة الشركة 

وتمثيلها امام الغير والقضاء وامام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية والرسمية والوزارات والشهر العقاري 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والموانئ والمطارات 

ومصلحة الجمارك .  وله الحق منفردا  في فتح فرع للشركة داخل المملكة العربية السعودية والتعامل مع كافة 

الجهات داخل المملكة العربية السعودية باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات البنكية باسم الشركة امام كافة 

البنوك بالمملكة العربية السعودية وتحويل واستقبال النقدية منها واليها وله حق توكيل الغير في كل او بعض مما 

سبق.

46 - محمد النابغه عمر محمد السعدى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    82771   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-1989 برقم ايداع   3823 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2013  بــ :  بموجب عقد تعديل ملخصة 

مسجل ومشهر عنه برقم 863 لسنة 2022 شركات الجيزة تم التي:     حق الدارة والتوقيع   حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة موكوله للشريكين المتضامنين السيد / إيهاب سعد محمد عبد الحليم جوهر والسيد / محمد 

النابغة عمر محمد السعدي مجتمعين أو منفردين ولهما في ذلك أوسع السلطات في إدارة الشركة والتعامل باسمها 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص , ولهما مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع كافة البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات والسحب 

واليداع وطلب التسهيلت البنكية والقتراض واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف , ولهما مجتمعين أو منفردين حق التعامل على أصول الشركة الثابتة والمنقولة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات سواء بالبيع أو الرهن أو الهبه أو التبرع والتوقيع على العقود الخاصة 

بذلك أمام كافة الجهات بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

47 - وليد السيد على عبد السلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    196789   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2009 برقم ايداع   14504 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2013  بــ :  واستلم كافة حقوقة

48 - توفيق محمد توفيق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    232808   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-17 

برقم ايداع   10179 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2014  بــ :  الدارة والتوقيع للشركاء  توفيق محمد توفيق-  

احمد محمود مرسى مجتمعين او منفردين واضاف الي هذا حق القتراض والرهن لهما مجتمعين او منفردين

49 - احمد محمد اشرف ابو الوفا مروان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    232381   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   7656 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2014  بــ :  بموجب محضر مجلس الداره 

المنعقد في 2022/2/6 والمصدق عليه بتاريخ 2022/3/23 من الهيئه العامه للرقابه الماليه الموافقه بالجماع 

علي تحديد سلطات التوقيع عن الشركه امام بنكط مصر بدوله المارات العربيه المتحده فقط علي النحو التالي :- 

يكون التوقيع منفردا لكل من الستاذ/ احمد محمد اشرف مروان بصفته رئيس مجلس الداره ويكون التوقيع 

مزدوجا للستاذ/ ايمن احمد لطفي امام واكد بصفته العضو المنتدب للشركه توقيع اول وعلي ان يكون التوقيع 

الثاني مع ايا من الستاذ/ جرجس مرقص اسعد او الستاذ/ احمد محمد عبدالكريم شبابه او الستاذه/ لجين حسين 

محمد الحموي او الستاذه/ جنه محمود احمد عبدالعزيز وذلك دون الخلل بالمقرر سابقا بصلحيات التوقيع عن 

الشركه امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه

50 - امجد محمد طليحى احمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    79949   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1988 برقم ايداع   6060 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2014  بــ :  تم تعينه مدير فرع
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51 - سامح حلمي محمد هلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    233404   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2014 برقم ايداع   13862 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2014  بــ :  اصبح / حق الدارة والتوقيع 

للشركاء الثلثة مجتمعين او منفردين السيد / سامح حلمي محمد هلل  والسيد / محمد خليل عثمان خليل و السيد / 

خالد عبدالمنعم فرج شنور في القتراض والرهن وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها وبيع وشراء السيارات وكذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر

52 - احمد فؤاد حسن محمد الشرقاوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    233452   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   14143 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  للوفاة

53 - شريف احمد فؤاد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    233452   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   14143 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  منضم, حق الدرة والتوقيع 

اصبح للشركاء المتضامنين الطرف الول والثاني والخامس   مجتمعين بما يكفل تحقيق غرض الشركه ومصالحها 

ولهما في سبيل ذلك اوسع السلطات والصلحيات علي ان تكون العمال التي يقوما باسم الشركه وعنوانها وبما 

تحقق مصالحها وهدفها كما يكونا مسئول وممثلن الشركه امام كافه الجهات الداريه ومنها وزاره التربيه والتعليم 

والدارات التابعه لها لنهاء جميع العمال المتعلقه بالشركه وكما لهما في سبيل ذلك اتخاذ كافه القرارات 

والصلحيات والتوصيات المتفقه مع اللوائح والقوانين فيما يتعلق بما يتخذ من شانه واي قرارات خاصه بالشركه 

ومصالحها وكذلك التعامل مع البنوك والقتراض والرهن لصالح البنوك او الغير ولهم في سبيل ذلك التوقيع علي 

عقود التسهيلت  الئتمانية  والرهون بكافة انواعها للعقارات والمنقولت وكافة المقومات المادية والمعنوية لصالح 

البنوك او الغير وتوكيل البنوك وتوكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر  بما فيه مصلحه الشركه  . يكون  

الممثل القانوني للمدرسة المهندس/ محمد حسن محمود بركات  امام وزاره التربيه والتعليم وجميع اداراتها و 

مدرياتها و الهيئه العامه  للبنية  التعليمية له منفردا

54 - حمد طوخي السيد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    233452   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   14143 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  منضم

55 - مروه على حامد القصبي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184881   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2007 برقم ايداع   639 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2015  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح 

السيدة /مروة علي حامد القصبي -رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي , السيد/رادين شمس الدين احمد علي -عضو 

مجلس ادارة منتدب تنفيذي ,السيد/حاتم سمير محمد عبدا -عضو مجلس ادارة غيرتنفيذي مستقل ,السيد /احمد 

محمود فهمي علي -عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ,السيد/رفعت ابراهيم الحديدي -عضو مجلس ادارة غير 

تنفيذي مستقل ,السيد/تامر البير انطوان امين -عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل ,السيد/ سيرجي كونوفالوف 

فيلدنيو ليفيش -عضو مجلس ادارة غير تنفيذي  ,السيد/ احمد السعيد محمد -عضو مجلس ادارة غير تنفيذي 

مستقل , وايضا تحديد مجلس الدارة الجديد فقد وافقت الجمعية العامه باجماع الصوات الحاضرة علي تفويض 

السيد/ احمد محمود فهمي علي يكون له منفردا حق تمثيل الشركة امام كافة الحكومية والغير حكومية والتوقيع نيابة 

عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والشهر العقاري والغرف التجارية والسجل 

التجاري وله الحق في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر . وايضا تفويض السيد/ محمد نصحي سعيد 

المدير المالي لشركة ميدكاب لتداول الوراق الوراق المالية بتمثيل الشركة منفردا امام مصلحة الضرائب 

المصرية وهيئة التأمينات الجتماعية والتوقيع نيابة عن الشركة علي كافة المستندات الخاصة بالتعامل مع مأمورية 

الضرائب مع الشركات المساهمة , ويكون لكل من السيدة /مروة علي حامد رئيس مجلس الدارة والسيد  رادين 

شمس الدين احمد العضو المنتدب يكون حق التوقيع مجتمعين في المكاتبات او التقارير الصادرة من الشركة الي 

كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقاهرة  والسكندرية ومصر المقاصة والحفظ المركزي . 

ويكون حق التوقيع علي حسابات الشركة لدي البنوك الي اثنين مجتمعين من السادة المذكورين حسب الفئات 

الستاذة /مروة علي حامد رئيس الدارة فئة )أ( والستاذ/رادين شمس الدين احمد عضو مجلس الدارة المنتدب فئة 

)أ( والستاذ /احمد محمود فهمي علي عضو مجلس ادارة فئة)أ( والستاذ/ حاتم سمير محمد عبدا عضو مجلس 

ادارة فئة )ب( والستاذ/ محمد نصحي سعيد المدير المالي فئة  )ب( علي ان يكون اثنان مجتمعين من فئة )أ( 

بدون حدود للصرف وفئة )ب( مجتمعين الصرف حتي خمسون الف جنيها مصري فقط ل غير
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56 - محمد عبدالغفار محمود محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    222222   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2012 برقم ايداع   9283 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  اضافة الصلحيات للسيد / محمد 

عبدالغفار محمود محمد  , حق الشراء والبيع والتنازل للنفس او للغير عن مستحضرات وملفات واخطارات 

ومنتجات الشركة

57 -  محمد عمرو محمد عبد المنعم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    235237   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2015 برقم ايداع   11919 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2015  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي 

الي شريك متضامن

58 - عمرو محمد عبد المنعم حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    235237   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2015 برقم ايداع   11919 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2015  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين الول والثاني منفردين بشرط ان تكون كافة التعاملت باسم الشركة ولمصلحتها ولهما حق 

التعامل مع البنوك

59 - جمال علي  عبد التواب  عيسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46418   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2016 برقم ايداع   7035 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2016  بــ :  

60 - ايمن محمد رشاد امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46418   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2016 برقم 

ايداع   10209 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  تعينه مديرا لفرع المراغي العجوزة وذلك اعتبارا من 

7/2/2022 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

61 - وليد محمود فوزى على المليجى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    237520   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2016 برقم ايداع   12482 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2016  بــ :  اصبح شريك موصي

62 - دينا وليد محمود فوزى على المليجى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    237520   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2016 برقم ايداع   12482 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2016  بــ :  اصبحت شريك متضامن 

واصبح لها  حق الداره والتوقيع منفرده والتعامل من حيث القتراض والعتمادات

63 - صالح عبدا حسين صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    92328   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-1992 برقم ايداع   2212 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2017  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

للشريكين السيد/ صالح عبدا حسين صالح و السيد/ حسين عبدا حسين صالح مجتمعين او منفردين و لهما كافه 

الصلحيات لداره الشركه ولهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي كافه  العقود وتمثيل  الشركه امام الهيئات 

والجهات الحكوميه وغير الحكوميه المختلفه وهيئات القطاع العام والخاص وتمثيل الشركه امام مختلف النقابات 

والتحادات ولهما مجتمعين او منفردين حق ابرام العقود والمشارطات باسم الشركه وحق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف  كذلك التوقيع علي عقود البيع او الشراء لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين او منفردين في ذلك 

حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

64 - عبد الله عبد العزيز عبد المعطى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    241805   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   5873 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  اتفق الشركاء علي ان الدارة 

والتوقيع تكون للشريك المتضامن عبد الله عبدالعزيز عبدالمعطي منفردا امام جميع الجهات بعنوان الشركة وفي 

المسائل التي تحقق اغرض الشركة ومباشرة نشاطها وله حق القتراض من البنوك لغراض الشركة

65 - ايمان عبد ا عبد السلم عبد ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    242665   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2018 برقم ايداع   11681 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2018  بــ :  بدل من شريك متضامن
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66 - شريف صبري فوزي عازر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    245129   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2019 برقم ايداع   322 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2019  بــ :  بموجب محضر مجلس ادارة  

بتاريخ 11/5/2022  و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية  بتاريخ 4/8/2022 تم الموافقة على التي   

تحديد صفات أعضاء مجلس الدارة التي تم تعيينهم بموجب محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 

7/4/2022 وذلك على النحو التالى:-     الستاذ/ شريف صبرى فوزى عازر          -   رئيس مجلس الدارة 

–غير تنفيذى-  ممثل  عن شركة جى بى للتأجير التمويلى ش.م.م  الستاذ/ شريف سمير شفيق تاوضروس     -  

عضو مجلس إدارة منتدب -تنفيذى- ممثل  عن الشركة الدولية  للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية "ايتامكو" 

ش.م.م  الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور            عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى -ممثل  عن شركة جى بى                                                                               

كابيتال للستثمارات المالية ش.م.م  الستاذ/ أحمد أسامة محمود فوزى      عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى- 

ممثل  عن شركة جى بى                                                                              كابيتال  

للستثمارات المالية ش.م.م  الستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى                  - عضو مجلس إدارة -  

مستقل   الستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى     – عضو مجلس إدارة -  مستقل  الستاذ/ محمد 

نجيب إبراهيم                                   - عضو مجلس إدارة -  مستقل       وافق مجلس الدارة بالجماع 

على تحديد صفات أعضاء مجلس الدارة التي تم تعيينهم بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 

المنعقد بتاريخ 7/4/2022, مع بقاء كافة الصلحيات والختصاصات السابق منحها للسادة رئيس وأعضاء مجلس 

الدارة والعاملين بالشركة كما هي دون تعديل

96 - مى حسين احمد عثمان  مفوض   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-2018 برقم 

ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  تفويض كل من الستاذة / مي حسين احمد عثمان 

والستاذ / حلمي ابراهيم محمد ابراهيم وذلك في تمثيل الشركة امام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية و وزارة 

القوي العاملة والمكاتب التابعة لهما والتوقيع )مجتمعين( علي عقود العمل واستمارات دخول وخروج العاملين من 

الشركة وجميع المستندات الخاصة بالتأمينات الجتماعية للشركة.

97 - حلمي ابراهيم محمد ابراهيم  مفوض   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-17 

برقم ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  

98 - محمد محمود مختار عبدالحى المنسي  مفوض   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    

تفويض كل من الستاذ /  17-05-2018 برقم ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  -

محمد محمود مختار عبد الحي المنسي والستاذ / طارق طلعت عوض عبادي وذلك في تمثيل الشركة أمام 

مصلحة الضرائب المصرية بكافة أنواعها و إختصاصتها والتوقيع ) مجتمعين أو منفردين ( علي كافة المستندات 

الخاصه بالجراءات الضريبية من إقرارات ضريبية و الحضور امام لجان الفحص الخاصه بالشركة والحضور 

أمام لجان الطعن ولهم الحق في القبول والرفض و انهاء المنازعات و الحضور امام لجان الخبراء بكافة انواعها 

ولهم حق التوقيع اللكتروني و الختم اللكتروني علي البوابة اللكترونية لمصلحة الضرائب المصرية مع تحملهم 

كافة المسئوليات الخاصة بعملهم .

99 - طارق طلعت عوض عبادي  مفوض   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-17 

برقم ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  

Page 77 of 132 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

67 - شريف صبري فوزي عازر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    245129   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2019 برقم ايداع   322 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2019  بــ :  بموجب محضر جمعية عامة 

عادية  بتاريخ 7/4/2022  و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية  بتاريخ 26/7/2022 تم الموافقة على التي 

تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد ليصبح على النحو التالى:  الستاذ/ شريف صبرى فوزى عازر          -   

رئيس مجلس الدارة – ممثل  عن شركة جى بى للتأجير                                                                                             

التمويلى ش.م.م   الستاذ/ شريف سمير شفيق تاوضروس     -  عضو مجلس إدارة منتدب - ممثل  عن الشركة 

الدولية                                                  للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية "ايتامكو" ش.م.م  

الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور               -   عضو مجلس إدارة – ممثل  عن شركة جى بى كابيتال                                                                           

للستثمارات المالية ش.م.م  الستاذ/ أحمد أسامة محمود فوزى           - عضو مجلس إدارة – ممثل  عن شركة 

جى بى كابيتال                                                                          للستثمارات المالية ش.م.م  

الستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى                  - عضو مجلس إدارة -  مستقل   الستاذة/ مروة 

مصطفى كامل محمد العزب العيوطى     – عضو مجلس إدارة -  مستقل  الستاذ/ محمد نجيب إبراهيم                                   

- عضو مجلس إدارة -  مستقل  كما تم الموافقة على الستقالة المقدمة من السيد الستاذ/ شريف محمد إبراهيم آدم 

والسيد الستاذ/ عمرو محمد عبد المقصود أعضاء مجلس الدارة المستقلين وانضمام كل من  السيد الستاذ/ محمد 

نجيب إبراهيم والسيدة الستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى الى مجلس إدارة الشركة كأعضاء 

مستقلين واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد كما هو مذكور أعله مع تجديد مدة المجلس لدورة أخرى 

جديدة.  كما تمت الموافقة على بقاء كافة الصلحيات والختصاصات السابق منحها للسادة رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة الشركة والعاملين بها كما هي دون تعديل.

68 - ماجد مراد سامى قلده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    158619   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   3381 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2019  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

باضافه التي الصلحيات المديرين الطرف الثاني والثالث  يحق للطرف الثاني / سامي قلده والثالث / ماجد مراد 

سامي قلده منفردين او مجتمعين التعديل والتخارج من الشركه وفسخها وتصفيتها ولهم حق البي والشراء والتنازل 

للنفس وللغير والتوقيع علي عقود ابتدايئه ونهائيه لكافه اصول الشركه العقاريه وكافه المنقولت والسيارات 

والتصديق علي شهادات الخبره كما يحق لهما التوقيع علي كافه عقود القتراض والرهن بكافه انواعه وشراء وبيع 

اصول الشركه بما فيها الثابته والمنقوله للنفس والغير امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه و لهم 

حق التعامل مع البنوك والمصارف في السحب واليداع وفتح الحسابات والرهن والقتراض مجتمعين او منفردين 

ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

69 - محمد فريد فريد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  غير تنفيذي مستقل

70 - شريف طلعت يوسف احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  تنفيذي

71 - عبير عادل بطرس فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  غير تنفيذي

72 - عمرو السيد السيد عبد الباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  تم تعيينه مدير للفرع الكائن في 

78 ش عباس العقاد مدينه نصر

73 - محمد توفيق صديق عسران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  منتدب تنفيذي

74 - طلل بدر جاسم البحر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  غير تنفيذي مستقل

75 - ايمن سمير احمد محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  تنفيذي

76 - جاسـم حسـن علـى زينـل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184741   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2007 برقم ايداع   761 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  غير تنفيذي
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118 - محمد عبد القادر محمد سيد احمد عبد السلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    141356   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-05-2001 برقم ايداع   5680 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة 

والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد/ محمد عبد القادر محمد احمد سيد ؛و السيد/ عمر محمد عبد القادر محمد 

مجتمعين او منفردين و لهما الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و الهيئات العامه و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من فتح حسابات و السحب و اليداع و اصدار خطابات الضمان و العتمادات و 

القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهما الحق التوقيع علي العقود 

الشراء و البيع و الرهن من اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و اللت و المعدات و السيارات باسم 

الشركة و لهما حق التوكيل اوتفويض الغير في او بعض ما ذكر

77 - ناصر السيد محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    247625   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2019 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2019  بــ :  بموجب محضر اجتماع 

الجمعيه العامه العاديه للشركه بتاريخ 2022/3/30 والمعتمده من الهئيه العامه للرقابه الماليه بتاريخ 

2022/8/15 تم التي  اعاده تشكيل مجلس الداره علي النحو التالي :- 1-ناصر السيد محمد القاضي -رئيس 

مجلس الداره من ذوي الخبره  2-احمد محمد عبدا ابراهيم -العضو المنتدب عن نفسه 3-محمد على حسين 

القليوبي-عضو مجلس الداره عن نفسه4-ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس الداره ممثل عن 

شركهVisionacre - محمد كمال عبدالعظيم هدايه عضو مجلس الداره ممثل عن البنك التجاري الدولي 6- 

محي الدين التهامي ابراهيم عضو مجلس الداره-ممثل عن البنك التجاري الدولي   7- محمد خالد الباروني  

عضو مجلس الداره ممثل عن البنك التجاري الدولي 8-شريف امير محمد رياض  عضو مجلس الداره ممثل 

عن البنك الهلي  المصري 9-سامح ابراهيم محمد الشناوي  عضو مجلس الداره ممثل عن البنك الهلي 

المصري 10-عبله عادل خيري  عضو مجلس الداره مستقل11-رانيه احمد عبدالعزيز محمد عضو مجلس 

الداره مستقل

78 - عبد الرحمن محمد اشرف سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    249575   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   9268 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

79 - طارق سعيد عبد الراشد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    249575   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   9268 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن السيد/ طارق سعيد عبد الراشد علي -ويكون له جميع الصلحيات لتصريف أعمال 

الشركة والتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وإبرام جميع العقود 

والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على جميع التعاقدات والبيع 

والشراء والرهن والقتراض من البنوك وإسناد العمال للغير والتفاوض مع الشركات المماثلة التي لها ارتباط 

بنفس إغراض الشركة. وله الحق في فتح الحسابات البنكيه وغلقها والتوقيع على كافة المعاملت المالية والبنكية 

وأمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع على الشيكات  ولهما التوقيع علي كافه العقود امام الشهر 

العقاري   كل هذا وله الحق في أن يوكل عنه من يشاءا في كل أو بعض مما ذكر على أن يراعي من يقوم بذلك 

مصلحة الشركة بهذا
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80 - محمد جمال محرم محمود محرم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    249918   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2020 برقم ايداع   12631 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2020  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد بتاريخ 2022/8/9 والمعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ   15   / 8 / 2022     تم 

التى : -تعديل بعض صلحيات التوقيع المالى عن الشركه على النحو التالى: -أ- خروج السيدة / هند مصطفى 

سعد حامد من صلحيات التوقيع عن الشركه ) فئه ب ( نظرا لستقالتها من الشركه ومنح صلحيه التوقيع عن 

الشركه ) فئه ب ( السيد/ احمد محمد ثابت عبد العال رئيس قطاع الموارد البشريه ـــ ب- يحق للسيد / محمد حسن 

محمد صبح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركه إضافه أو الغاء أو تعديل أى توقيعات خاصه بالفئه ) أ ( 

والفئه ) ب ( لدى كافه البنوك وكافه الجهات الرسميه وغير الرسميه -- تعديل صلحيات التوقيع نيابه عن الشركه 

امام ادارات المرور ليصبح على النحو التالى :- أ- السيد/ محمد احمد محمد ابراهيم رئيس قطاع العمليات بطاقه 

رقم قومى 27802010101035 تاريخ الميلد 1987/2/1    بدل من  السيدة / هند مصطفى سعد حامد ب - 

السيد / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب السباعى  مدير ادارة التعاقدات  بطاقة رقم قومي 28704010110893 

تاريخ ميلد 1987/4/1 و يحق للسيد / محمد حسن محمد صبح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركه إضافه 

أو الغاء أو تعديل أى توقيعات لدى كافه إدارات المرور

81 - هشام امين احمد معوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    173534   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   267 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

82 - محمود سمير العليمي عزب  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    199881   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2010 برقم ايداع   1923 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  تم تعيينه مدير مسئول من الناحيه 

الفنيه والداريه والسياحيه

83 - فر محمد يحيى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    199881   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2010 برقم ايداع   1923 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

84 - احمد حسين يوسف غيط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    199881   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2010 برقم ايداع   1923 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  دخول الشريك المتضامن

85 - يوسف حسين يوسف غيط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    199881   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2010 برقم ايداع   1923 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع لكل 

من الشريكان المتضامنان السيد / يوسف حسين يوسف غيط ـ والسيد / احمد حسين يوسف غيط - ولهما منفردان 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك لهما منفردان حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها كما لهما الحق فى تاسيس الشركات   

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهما الحق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن 

باسم الشركة . وكذلك لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

86 - اميل صادق ميخائيل سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    250735   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   15355 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع 

الجمعيه العامه العاديه المنعقده في 2022/3/31 والمصدق عليها بتاريخ 2022/5/10 من الهيئه العامه للرقابه 

الماليه تم التي :- الموافقه بالجماع علي ابراء ذمه اعضاء مجلس الداره عن كافه تصرفاتهم المتعلقه باداره 

الشركه عن السنه الماليه 2021/12/31 وتجديد عضويه مجلس اداره الشركه الذين انتهت مده عضويتهم في 

مجلس الداره واعاده التشكيل ليصبح علي النحو التالي :- 1-م /اميل صادق ميخائيل رئيس مجلس الداره 2- د/

اشرف اميل صادق العضو المنتدب التنفيذي 3-د/علي عبدالكريم علي العضو المنتدب 4-أ/جمال عبدالعليم عضو 

منتدب للفروع 5-أ/سوسن فايز امين عضو مجلس الداره 6-أ/ماريان اميل صادق عضو مجلس الداره 7-أ/ 

اسامه ثابت توفيق عضو مجلس الداره 8-أ/ اشرف غبروس ويصا عضو مجلس الداره

87 - سماح عبد الكريم سليمان يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    250735   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   15355 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  تم تعيينها مديرة للفرع
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88 - محمد عبدالجليل كامل حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    251094   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-1996 برقم ايداع   2750 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  استلم كافة حقوقة كامله من 

الشركه

89 - محمد عبدا حسن الساده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    251075   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   243 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  عضو مجلس ادارة مستقل

90 - سامح محمد ثروت منتصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    251075   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   243 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  بموجب محضر مجلس الدارة 

المنعقد في 12/6/2022 والمصدق عليه بتاريخ 8/8/2022 بالبند الثالث بالموافقة علي تعيين عضويين مستقلين 

بمجلس ادارة الشركة وهما : 1 -  السيدة الستاذة / مني عصمت السيد عبدالسلم 2 - السيد الستاذ / محمد عبدا 

حسن الساده.

91 - منى عصمت السيد عبدالسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    251075   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   243 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  عضو مجلس ادارة مستقل

92 - بهجت كمال مليكه عريان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    207715   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2010 برقم ايداع   20673 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريك الول السيد / بهجت كمال مليكه عريان  و للشريك الثاني السيد / ارنست بهجت كمال مليكه   والشريك 

الثالث السيد ة/ سوزان حبيب كامل جيد والشريك الرابع السيد ة/ ساندرا بهجت كمال مليكه عريان   )مجتمعين او 

منفردين( على كافة معاملت الشركة وتعهداتها ولهم الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولهم حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات ضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقارى ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق ابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل داخل 

وخارج جمهورية مصر العربية ولهم الحق في توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

93 - محمد نصر حفناوي نصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250912   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2022 برقم ايداع   5980 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2022  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن

94 - يوسف هشام حفناوي نصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250912   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2022 برقم ايداع   5980 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2022  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن

95 - محمود نصر حفناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250912   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2022 برقم ايداع   5980 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2022  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن
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102 - محمد زكريا زكى خليل الحداد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242096   وتم ايداعه بتاريخ    

تفويض كل من  السيد /  17-05-2018 برقم ايداع   7696 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  -

هشام زكريا زكي خليل الحداد عضو مجلس الدارة رقم قومي / 28909292100471  و السيد / محمد 

مصطفي اسعد ابراهيم المدير المالي للشركة رقم قومي / 27407302200135  حق التوقيع  ) مجتمعين ( نيابه 

عن الشركة على كافة أوامر التحويل للمبالغ من وإلى حسابات الشركة لدى البنوك أو إلى حساباتها لدى بنوك 

تفويض كل من  السيد / هشام زكريا زكي خليل  أخرى بدون حد أقصى لصالح الشركة وبما يحقق أغراضها   -

الحداد عضو مجلس الدارة رقم قومي / 28909292100471  و السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم المدير 

المالي للشركة رقم قومي 27407302200135 حق التوقيع ) مجتمعين (  نيابة عن الشركة علي كافة 

التحويلت البنكية حتي مبلغ ) مائتان وخمسون الف جنيها مصريا فقط لغير(  لصالح الشركة وبما يحقق 

تفويض السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم المدير المالي للشركة رقم قومي  أغراضها   -

27407302200135 السيد / هشام زكريا زكي خليل الحداد عضو مجلس الدارة رقم قومي / 

28909292100471 حق التوقيع ) مجتمعين ( نيابة عن الشركة علي الشيكات البنكية من مبلغ 30,000 جنية 

) ثلثون ألف جنيها فقط لغير ( حتي مبلغ 150,000 جنيه ) مائة وخمسون الف جنية فقط لغير (  . لصالح 

تفويض السيد / عماد عبدالفتاح حسن أبوعلي  المدير التنفيذي للشركة رقم قومي  الشركة وبما يحقق أغراضها  -

26802060103175 مع السيد / هشام زكريا زكي خليل الحداد عضو مجلس الدارة رقم قومي / 

28909292100471  حق التوقيع ) مجتمعين ( علي الشيكات البنكية من مبلغ 30,000 جنية ) ثلثون ألف 

جنيها فقط لغير ( حتي مبلغ 150,000 جنيه ) مائة وخمسون الف جنية فقط لغير (  . لصالح الشركة وبما 

تفويض كل من  السيد / عماد عبدالفتاح حسن أبوعلي  المدير التنفيذي للشركة رقم قومي  يحقق أغراضها    -

26802060103175 و السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم المدير المالي للشركة رقم قومي 

27407302200135  حق التوقيع ) مجتمعين ( نيابة عن الشركة علي الشيكات البنكية من مبلغ 10,000 جنيه 

) عشرة الف جنية فقط لغير (  حتي مبلغ 30,000 جنية ) ثلثون ألف جنيها فقط لغير ( لصالح الشركة وبما 

تفويض السيد / عماد عبدالفتاح حسن أبوعلي  المدير التنفيذي للشركة رقم قومي /  يحقق أغراضها    -

26802060103175 و السيد / محمد مصطفي اسعد ابراهيم المدير المالي للشركة رقم قومي 

27407302200135 حق التوقيع ) منفردين( نيابة عن الشركة  علي الشيكات البنكية حتي مبلغ 10,000 جنيه 

تفويض السيد / محمد زكريا زكى  ) عشرة الف جنية فقط لغير ( لصالح الشركة وبما يحقق أغراضها  .  -

خليل الحداد  رئيس مجلس الدارة الحق فى التوقيع  نيابه عن الشركة على كافة عقود القتراض  بضمان وبدونه  

وبدون حد أقصى  وكذلك  عقود الرهن بكافة أنواعها  لكافة أصول الشركة والتسهيلت البنكية وكذلك الحق فى 

التوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود البيع للنفس والغير لكافة اصول الشركة بما يحقق اغراضها وكذلك الحق 

فى التعامل مع البنوك والموسسات الماليه والتاجير التمويلى

103 - ذو الكفل عباس على موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    244196   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2018 برقم ايداع   16889 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع عن 

الشركه باضافه ما يلي :- للمديرين الثلثه وهم الساده/ ذو الكفل عباس علي موسي و محمد محمود عبدالعظيم و 

طارق ذو الكفل عباس علي مجتمعين حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن لصالح النفس او الغير وكفاله 

الغير وكذا حق توكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وامام 

البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه

104 - عمر شحات يونس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    114907   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-02 

برقم ايداع   9021 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

105 - امينه محمد عطيه عطيه ندا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    114907   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1997 برقم ايداع   9021 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن - 

اصبح لها حق الداره والتوقيع وتمثيلها امام الجهات الحكوميه والوزارات وقطاع العمال العام والقطاع 

الستثماري والخاص وحدها ولها الحق في توكيل الغير في حدود اغراض الشركه
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106 - محمد محمود ابراهيم عبد ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    238595   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   2607 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  تعدل صفة بدل من شريك 

موصي , تعديل الدارة وحق التوقيع بان يكون للسيد / محمد محمود عبد ا ) الشريك المتضامن ( وله كافة 

السلطات لتحقيق غرض الشركة امام كافة الجهات الحكومية والدارية والهيئات والمؤسسات وله حق فتح حسابات 

البنوك والصرف منها والقتراض والرهن وبيع وشراء الصول الثابته وتعين المستخدمين او انهاء خدماتهم وله 

الحق في تأسيس الشركات واندماجها وتعديل الكيانات القانونية للشركات بجمهورية مصر العربية والتوقيع امام 

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارات العدل ومكاتب وإدارات السجل 

التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

والتوقيع على عقود الشركات وعقود التعديل او نظامها او ايه مستندات اخري وادخال ايه تعديلت عليها وبصفة 

عامة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة انشر وقيد وتسجيل الشركات طبقا  للقانون وله الحق في توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

107 - ايه فراج عبدالعال عبدالسلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    245957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   3867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  واستلم كافة حقوقة

108 - محمود عبد المنصف محمد سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    245957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   3867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  منضم

109 - علء محمد اسماعيل احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    245957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   3867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  تم تعديل صفة بدل من شريك 

موصي ,   حق الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين

110 - كامل عرفه كامل عرفه احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    245957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   3867 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  تم تعديل صفة بدل من شريك 

موصي

111 - محمد محمود فهمى خالد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    238194   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-02 

برقم ايداع   12231 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

112 - رشاد على حسنين البرتقالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    156875   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2003 برقم ايداع   13355 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي ان يكون 

الشريك المتضامن السيد / سامح رشاد هلي البرتقالي هو الممثل القانوني لمدرسه رويال هاوس للغات ورويال 

هاوس الحديثه للغات وله الحق في تفويض السيد/ رشاد على حسنين البرتقالى وذلك في القيام بكل صلحياتي نيابه 

عن في كافه الصلحيات والمهام الممنوحه لي كممثل قانوني للمدارس وتمثيلي والحضور والتوقيع نيابه عن امام 

وزاره التربيه والتعليم ومديريه التربيه والتعليم بالجيزه وادارتها التعليميه التابعه لها وكذلك تمثيلي امام كافه البنوك 

فيما يخص مدرستي رويال هاوس للغات ورويال هاوس الحديثه للغات

113 - رشاد على حسنين البرتقالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    156875   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2003 برقم ايداع   13355 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للسيد/ رشاد علي حسنين البرتقالي الممثل القانوني لمدارس رويال هاوس للغات منفردا وله الحق  والتوقيع نيابة 

عن المدارس امام وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالجيزة وادارتها التعليمية التابعة لها وكلك 

تمثيلي امام كافة البنوك فيما يخص مدرستي رويال هاوس للغات ورويال هاوس الحديثة للغات وكذلك كافة 

الجهات الحكومية او لكل من السيد/ سامح رشاد علي البرتقالي والسيد/ محمد رشاد علي البرتقالي مجتمعين.

114 - كريم هشام محمد ابراهيم محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    159566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2004 برقم ايداع   5560 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن- 

واصبح حق الداره والتوقيع عن الشركه وباسمها ولحسابها للشركاء المتضامنين السيد/ هشام محمد ابراهيم 

محمود والسيد/ امل عبدالباقي احمد فهمي والسيد/ كريم هشام محمد ابراهيم محمود مجتمعين او منفردين بكافه 

السلطات والصلحيات امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

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

وغلق الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان ولهما حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والعقود بكافه انواعها ولهما حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ما سبق باسم الشركه ولمصلحتها
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115 - السيد محمود شفيق السيد طوبار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    198499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   18417 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

116 - عادل محمد عبدالصبور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    115210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-08 

برقم ايداع   12674 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

117 - عمر محمد عبدالقادر محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    141356   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2001 برقم ايداع   5680 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  دخول كشريك متضامن

119 - خالد نفادى على عبدا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    194810   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2009 برقم ايداع   9878 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشرك 

المتضامن وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة والتعامل مع البنوك والتأمينات الجتماعية وجميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية لدارة الشركة وعقد القروض والرهن وبيع الصول وله حق توكيل وتفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر

120 - احمد هلل حجاج محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    225925   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2012 برقم ايداع   17558 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  واصبح له حق الداره والتوقيع 

منفردا وله حق التعامل مع البنوك وحق القتراض والرهن وسحب وايداع وغلق وفتح الحسابات البنكيه واصدار 

واستخراج والتوقيع علي الشيكات باسم الشركه وشراء وبيع وتاجير المباني والسيارات وكافه اصول الشركه 

والتعامل امام الشهر العقاري والمحاكم والتوقيع علي كافه العقود امام جميع الجهات ) الحكوميه -الخاصه ( وانهاء 

كافه الجراءات الخاصه بالشركه وله حق فتح فروع جديده للشركه والتعاقد مع الموظفين باسم الشركه وله حق 

التفويض وتوكيل الغير

121 - عبد الرؤف عبد السلم حسن علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    225925   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2012 برقم ايداع   17558 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

122 - عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    248663   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   2366 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  واستلم كافة حقوقة

123 - عامر عبدالرحمن احمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    248663   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   2366 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  يكون  حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام جميع الجهات الرسميه للشركاء المتضامنيين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون 

الدارية الخاصة بالشركة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها .    ولهم مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ولهم حق قبض ودفع مبالغ 

وتوقيع وتحميل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ام فيما يتعلق بالقتراض والرهن والبيع الصول و ممتلكات الشركة من 

عقارات وسيارات  واى اصول اخرى مجتمعين فقط ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

124 - ابراهيم مهدى ابراهيم ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    248663   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   2366 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

125 - ايمن محمد الحسيني محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    91331   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-1991 برقم ايداع   9066 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  اصبح للشريك المتضامن ايمن 

محمد الحسيني محمد منفردا ليكون له حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن بكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها.

126 - محمد الطاهر عبد الحليم موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    236974   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2016 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه
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127 - عمر عبدالباسط محسن عبدالعال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    236974   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2016 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

128 - عبدالحليم محمد عبدالحليم دياب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    236974   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2016 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تم تعديل صفته من شريك 

موصي الي شريك متضامن -اصبح حق الدارة والتوقيع للشريك عبدالحليم محمد عبدالحليم منفردا او للشريكين 

المتضامنين نعيمة السيد ابوالعزم عصر وناهد مسعد امين ابراهيم مجتمعين ولهما اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما حق ابرام كافة العقود والمشارطات وحق التوقيع علي السندات 

والصكوك والمستندات والفواتير التجارية وجميع المعاملت المتعلقة بنشاط الشركة وضمن اغراضها ولهم حق 

تفويض الغير وكذلك حق التوقيع علي الشيكات والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي التعهدات والمعاملت والتصرفات الخاصة بعقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها الثابتة والمنقولة وكذلك حق القتراض ولهم الحق في تفويض الغير او بعض 

اختصاصات البنوك كل هذه الجراءات نافذة في حق الشركة والغير.

129 - محمد حسن محمد حسنى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    239210   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   7324 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

130 - ضياء  سمير احمد محروس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    239210   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   7324 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للطرف الثاني السيد/ احمد سمير احمد محروس  والطرف الثالث السيد / ضياء سمير احمد محروس مجتمعين او 

منفردين على ان تكون العمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها وفى كافة التعاقدات والمعاملت 

وكذلك حق تمثيل الشركة وفتح العتمادات وحق البيع والشراء للصول الثابتة والمنقولة والسيارات والتوقيع عن 

الشركة امام مامورية الشهر العقارى وحق التوقيع على التصرفات الخاصة بالرهن الحيازى او التجارى امام 

الجهات المختصة وتقديم الضمانات العينية والشخصية وابرام العقود وسداد الديون او القتراض وكذلك حق تمثيل 

الشركة امام البنوك والتسهيلت البنكية والئتمانية ويكون حق السحب واليداع من البنوك مطلقا وفتح العتمادات 

وادار خطابات الضمان ويجوز لهم توكيل من ينوب عنه ان يقوم بهذة العمال نظير اجر تحت اشرافهم.

131 - يحيى على نبيل محمود محمد الشناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138135   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   13143 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج السيد /  يحيى على نبيل 

محمود محمد الشناوى – رقم قومى 26809162101953  واستلم كافة حقوقه  وخروج السيد /  طارق محمد 

سعيد فريد  – رقم قومى 26812140201114 واستلم كافة حقوقه  وخروج السيد /  ياسر الدسوقي عطية سالم 

علي – رقم قومى 26806092101579 واستلم كافة حقوقه

132 - وائل  محسن السعيد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    138135   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   13143 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح :   ادارة الشركة و حق الدارة و التوقيع منفردا - للسيد / وائل محسن السعيد ابراهيم  -  الدارة المالية و 

متابعة التحصيل و التوقيع امام البنوك عامة فيما يخص تصرفات الشركة و حق التوقيع علي عقود القتراض و 

الرهن و الشراء و البيع لكافة اصول الشركة بما  فيها ثابت أو منقول و ذلك امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق 

و كافة المصالح الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك  منفردا كما له الحق فى  تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر .

133 - ربيع عبدالحكيم محمد عبدالحكيم  تاجر-كامل الهلية   المقيد برقم قيد    167985   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2005 برقم ايداع   7244 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تعديل صفته من متضامن الي 

موصي

134 - سامحى عبد الحكيم نادى عبد الحكيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    167985   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2005 برقم ايداع   7244 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن - واصبح له حق الداره والتوقيع امام الجهات الحكوميه والبنوك

135 - احمد عاطف محمد الخطيب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    244279   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2018 برقم ايداع   17181 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن
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136 - حسن على حسن على الغنام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    244279   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2018 برقم ايداع   17181 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي ان تكون 

ادارة الشركة وحق التوقيع عنها للشركاءالسيد/ حسن علي حسن علي الغنام والسيد/ احمد جمال السيد مطروالسيد/ 

احمد عاطف محمد الخطيب  مجتمعين او منفردين ولهم في ذلك كافة الصلحيات والسلطات لتحقيق اغراض 

الشركة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات والفراد والبنوك 

ولهم الحق في الرهن والقتراض من البنوك وكفالة الغير بشرط الموافقة الكتابية من باقي الشركاء ولهم حق 

التصرف بالبيع وغيرها من التصرفات القانونية.

137 - احمد حسن محمود محمد عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    244744   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2019 برقم ايداع   8269 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تم خروج من الشركه واستلم 

كافه حقوقه

138 - احمد عادل انور محمد عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    244744   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2019 برقم ايداع   8269 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تم خروج من الشركه واستلم 

كافه حقوقه

139 - محمد  فتحى  حسن الجمل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    236436   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2016 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

140 - عطاء محمد فتحي حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    236436   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2016 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن  - 

واصبح /له حق الداره والتوقيع بصفه منفرده

141 - محمود محمد فتحي حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    236436   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2016 برقم ايداع   4627 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن

142 - عبد ا احمد عبد ا علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    239017   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2017 برقم ايداع   5992 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي 

الي شريك متضامن -- اصبح حق الدارة والتوقيع للشريكين التاسع والعاشر المتضامنين : 1- عبدا احمد عبدا 

علي 2- محمد فتحي محمد عبدا مجتمعين او منفردين في حدود اغراض الشركة وباسمها ولهما كافة الصلحيات 

بالبند الخامس من العقد الساسي

143 - خيري عبد المنعم عباده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    85915   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-1990 برقم ايداع   3124 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  خرج للوفاة

144 - كريم ايمن محمود القاضي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85915   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-1990 برقم ايداع   3124 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن - اصبح حق الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين وهم ) عصمت عبدالرحمن عبدالوهاب , داليا خيرى 

عبدالمنعم , إيهاب خيرى عبدالمنعم ( فقط مجتمعين او منفردين وفى حالة التوقيع على عقود البيع او القتراض او 

الستدانه فيلزم توقيع جميع الشركاء المتضامنين الثانى والثالث والرابع واذا حدث خلف ذلك فل يعتد بمثل هذا 

التصرف في مواجهة باقى الشركاء ويعد تصرف باطل بطلنا مطلقا .

147 - محمد معوض علي محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    131521   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-1999 برقم ايداع   13618 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  تعديل صفته من موصي الي 

متضامن- اصبح  حق الدارة والتوقيع  من حق كل من الطرف الثاني السيد/ ياسر معوض علي محمود والطرف 

الرابع السيد/ محمد معوض علي محمود مجتمعين او منفردين

148 - طلعت نظير مسعد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166950   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   13765 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

149 - ليديا طلعت نظير مسعد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166950   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   13765 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  لهم حق  الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

150 - طلعت نظير مسعد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166950   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   13765 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

Page 86 of 132 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

151 - ليديا طلعت نظير مسعد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166950   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   13765 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  لهم حق  الدارة والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

152 - محمد بكر عبد الرحمن يس صقر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    202368   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2010 برقم ايداع   7810 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع والتمثيل 

القانوني للمركز الرئيسي والفرع للشريكين المتضامنين  محمد بكر عبد الرحمن يس صقر  . اسلم بكرعبد 

الرحمن يس صقر. منفردين او مجتمعين وذلك باسم الشركه وعنوانها التجارى وذلك امام جميع الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه والمؤسسات والشركات ومصلحه الشهر العقاري والشركات والجهات القابضه لها ووزاره التجاره 

والتموين والصناعه والداخليه وكافه الوزارات والجهات التابع لها وابرام التعاقدات والعقود والمعاملت الماليه 

والغير الماليه والتسويات والبيع والشراء والستبدال للصول الثابته والمنقوله والسيارات المملوكه للشركه 

وتجديدها واستلم التراخيص والتعامل والتوقيع بالسحب واليداع والقتراض والرهن والشطب من الرهن وفتح 

الحسابات من ومع كافه البنوك العامله بجمهوريه مصر ويجوز لهما توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر علي ان 

يكون ذلك بموجب توكيل رسمي عام وان تكون جميع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركه ولصالحها

153 - بكر عبدالرحمن يس  صقر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    202368   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2010 برقم ايداع   7810 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

154 - دعاء كمال عبد الباقى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    231442   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2014 برقم ايداع   2609 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

155 - ابراهيم خالد محمد ابو علم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250645   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2021 برقم ايداع   11415 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

156 - فاطمه ابراهيم احمد  الطنطاوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    250645   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2021 برقم ايداع   11415 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  دخول الشريك المتضامن - 

واصبح حق الداره والتوقيع للشركاء المتضامنون مجتمعين او منفرين ولهم الحق في توكيل الغير في توكيل الغير 

في بعض او كل ما ذكر

157 - عصمت محمد مسعد ربيع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    99648   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-1994 برقم ايداع   6621 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  بموجب عقد تعديل مؤرخ 

30/7/2022 مسجل ملخصه و مشهر برقم 859 لسنة 2022 شركات شمال الجيزة تم التى :-   تعديل الدارة 

وحق التوقيع : تكون إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير وكافه الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

والخاص و شراء أصول جديدة أو التوقيع على العقود بصفه عامه  وتمثيل الشركة أمام البنوك وفتح وغلق 

الحسابات وكافه معاملت البنوك  واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات بدون حدود قصوى وتعيين العاملين 

والوكلء والمستشار القانوني وغيرهم ودون حق بيع أصول الشركة للشريك المتضامن السيدة / عصمت محمد 

مسعد ربيع منفردة وتسمي المدير العام  وللمدير العام السيدة / عصمت محمد مسعد ربيع حق الستدانة وعقد 

القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية مع البنوك وحق كفالة الغير منفردة او مجتمعه مع احد الشركاء المتضامنين 

) السيد / رامى علء الدين جيوشى , السيد / محمد علء الدين جيوشى , السيدة / لينا علء الدين جيوشي  ويكون 

لي من الشريك المتضامن رامى علء الدين جيوشى ومحمد علء الدين جيوشى منفردين الحق في السحب من 

البنوك والتوقيع على الشيكات فيما ل يجاوز خمسون ألف جنيها ما زاد على ذلك فيشترط توقيع السيدة /عصمت 

محمد مسعد ربيع مع اى منهما.
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158 - حازم سعيد احمد الليثى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    115723   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1997 برقم ايداع   10869 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين مجتمعين أو منفردين ولهم أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ولهم حق التوقيع والتعامل 

باسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها على سبيل المثال ل الحصر مصلحة الضرائب 

بجميع مأموريتها والسجل التجاري والغرفة التجارية ووزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها بما في ذلك 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقاري ووزارة العدل وجميع الجهات والمؤسسات العامة 

والخاصة بكافة أشكالهم داخل وخارج مصر وكذلك في التعامل باسم الشركة امام جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح الحسابات وغلقها والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة وبالنقد أو بالجل كما له الهم الحق في التوقيع 

على كافة الجراءات والعقود الخاصة بكفالة الغير باسم الشركة وتقديم الطلبات الئتمانية والقيام بجميع الجراءات 

بما يحقق غرض الشركة والتعاقد والتعامل مع الشركات الجنبية ولهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وكذلك تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركات وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق في 

تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض صلحياتهم بما في ذلك تعديل وتصفية الشركة او القيام بالعمال الدارية 

والقانونية

159 - حاتم سعيد احمد الليثى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115723   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1997 برقم ايداع   10869 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

160 - سليم حازم سعيد احمد الليثي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115723   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1997 برقم ايداع   10869 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114019   قيدت فى   17-06-1997 برقم 

ايداع    7108 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

2 - مكتبه سالم للديكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135167   قيدت فى   04-06-2000 برقم ايداع    

6572 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

3 - اشرف ابوالحجاج عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137420   قيدت فى   30-09-2000 برقم 

ايداع    11579 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-29

4 - اصبح مكتب جوهر للتوكيلت التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146827   قيدت فى   2002-05-04 

برقم ايداع    4642 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

5 - مكتب سناء سعيد للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148313   قيدت فى   24-07-2002 برقم ايداع    

8113 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

6 - محمد عبد النبى محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158281   قيدت فى   09-03-2004 برقم 

ايداع    2588 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-08

7 - احمد احمد الحفنى عبد العزبز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179154   قيدت فى   03-07-2006 برقم 

ايداع    11182 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

8 - وليد سعيد محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179596   قيدت فى   16-07-2006 برقم ايداع    

12005 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

9 - عبد المنعم سليمان على نوير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187132   قيدت فى   25-03-2007 برقم 

ايداع    5213 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

10 - رفعت صبحى حبيب منفريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188724   قيدت فى   14-05-2007 برقم 

ايداع    8353 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

11 - حمدى محمد سيد سيد عطوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188766   قيدت فى   17-05-2007 برقم 

ايداع    8545 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

12 - سعيد محمود ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202175   قيدت فى   26-04-2010 برقم 

ايداع    7363 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

13 - محمد شفيق الحسينى زقزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202263   قيدت فى   28-04-2010 برقم 

ايداع    7574 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

14 - نسرين على عبد التواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211031   قيدت فى   08-07-2015 برقم 

ايداع    8748 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

15 - محمد رضا زكى سماحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212845   قيدت فى   20-06-2011 برقم ايداع    

10909 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-06-19

16 - عماد نادى حبيب رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216160   قيدت فى   18-10-2011 برقم ايداع    

18432 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

17 - محمود احمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219033   قيدت فى   24-01-2012 برقم 

ايداع    1769 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

18 - عمر بن عبد العزيز عبد العزيز القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223362   قيدت فى   

18-06-2012 برقم ايداع    11770 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-17

19 - احمد سامى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225002   قيدت فى   30-08-2012 برقم ايداع    

15593 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

20 - محمد سعد الدين على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   231409   قيدت فى   04-03-2014 برقم 

ايداع    2423 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03
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21 - محمد فوزى فتحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234729   قيدت فى   25-06-2015 برقم ايداع    

8287 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

22 - ياسر محمد عطية ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237383   قيدت فى   22-08-2016 برقم ايداع    

11442 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

23 - عبد ا يوسف مبارك على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237953   قيدت فى   2016-11-21 

برقم ايداع    533576 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

24 - سعيد محمود عبدالسلم للحدايد والبويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89470   قيدت فى   

16-05-1991 برقم ايداع    3475 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-15

25 - عطية عبد ا عبادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141684   قيدت فى   18-06-2001 برقم ايداع    

6453 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

26 - عطية عبد ا عبادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141684   قيدت فى   16-07-2007 برقم ايداع    

11125 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

27 - عصام حسنى توفيق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145662   قيدت فى   16-02-2002 برقم 

ايداع    1873 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

28 - رشاد على حسنين البرتقالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147499   قيدت فى   10-06-2002 برقم 

ايداع    6179 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

29 - محمد سلمه دسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157840   قيدت فى   16-02-2004 برقم 

ايداع    1626 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

30 - عبد الحكيم محمد محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173442   قيدت فى   02-01-2006 برقم 

ايداع    117 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-01

31 - علم ابراهيم ابراهيم غنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183470   قيدت فى   26-11-2006 برقم ايداع    

19387 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

32 - هندية عبد الوهاب عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188540   قيدت فى   07-05-2007 برقم 

ايداع    7863 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

33 - المحموديه لبيع المستلزمات الورش والمستلزمات الطبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192601   قيدت فى   

30-04-2009 برقم ايداع    4867 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2019-04-29

34 - احمد عبد ا رضوان عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200279   قيدت فى   18-02-2010 برقم 

ايداع    2907 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

35 - محمد الحسينى احمد عبد الجواد صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212852   قيدت فى   

20-06-2011 برقم ايداع    10926 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-19

36 - ناديه عبد العظيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214859   قيدت فى   06-09-2011 برقم ايداع    

15485 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

37 - عبدا محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215653   قيدت فى   02-10-2011 برقم ايداع    

17287 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

38 - سماح سعودى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217676   قيدت فى   12-12-2011 برقم ايداع    

21858 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

39 - اشرف عبد الظاهر محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219361   قيدت فى   08-02-2012 برقم 

ايداع    2727 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

40 - هانى محمد بكرى محمود زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237453   قيدت فى   01-09-2016 برقم 

ايداع    12027 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

41 - علي عبد الحاكم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237643   قيدت فى   04-10-2016 برقم ايداع    

13312 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

Page 90 of 132 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

42 - سعيد جمعه السيد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238630   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

28162 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

43 - محمد زين العادين حرز ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239901   قيدت فى   2017-08-20 

برقم ايداع    12608 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

44 - عبد الحفيظ سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240962   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

187 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

45 - سميحة محمد عبد القادر سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97816   قيدت فى   27-01-1994 برقم 

ايداع    786 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

46 - هشام احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99249   قيدت فى   20-07-1994 برقم ايداع    

5125 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-19

47 - سمير شعبان عبد الشافى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114904   قيدت فى   02-08-1997 برقم 

ايداع    9014 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

48 - مستشفى الدكتور  نبيل عبدا عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134655   قيدت فى   

13-05-2000 برقم ايداع    5457 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-12

49 - امانى نبيل احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142271   قيدت فى   17-07-2001 برقم ايداع    

7705 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

50 - عصام فاضل على حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142893   قيدت فى   20-08-2001 برقم ايداع    

9064 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-19

51 - سامية مكين عيسى فليمون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148400   قيدت فى   29-07-2002 برقم ايداع    

8321 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

52 - صيدليه د. امجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148647   قيدت فى   11-08-2002 برقم ايداع    8857 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

53 - عثمان محمد عثمان بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164914   قيدت فى   17-01-2005 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

54 - وليد سيد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173024   قيدت فى   19-12-2005 برقم ايداع    

17112 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-18

55 - محمد زناتى ابراهيم زناتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179334   قيدت فى   06-07-2006 برقم ايداع    

11486 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-05

56 - ميده شحاته احمد دهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187339   قيدت فى   02-04-2007 برقم ايداع    

5541 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

57 - وائل رشدى ابو الغيط برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197322   قيدت فى   01-11-2009 برقم 

ايداع    15724 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

58 - سيد مصطفى محمد جاد الزنيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197866   قيدت فى   17-11-2009 برقم 

ايداع    16961 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

59 - رامى عادل جندى حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202072   قيدت فى   21-04-2010 برقم ايداع    

7134 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

60 - اشرف سيد احمد مأمون خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205962   قيدت فى   20-09-2010 برقم 

ايداع    16715 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

61 - سعيد محمد عبد المؤمن البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216253   قيدت فى   2011-10-20 

برقم ايداع    18673 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

62 - عيد احمد انور سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219786   قيدت فى   22-02-2012 برقم ايداع    

3697 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

63 - مكتب البدوى لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221883   قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    

8504 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01
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64 - مجدى مسعود عبد العال البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221883   قيدت فى   13-11-2012 برقم 

ايداع    20990 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-12

65 - محمد حسنين حسنين عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222143   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    9112 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

66 - احمد محمد عفيفى السيد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222227   قيدت فى   13-05-2012 برقم 

ايداع    9293 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

67 - عبده السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223533   قيدت فى   24-06-2012 برقم ايداع    

11970 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

68 - محمد فاروق عبد العظيم عوض المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224131   قيدت فى   

18-07-2012 برقم ايداع    13598 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-17

69 - حسام عبد ا محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224367   قيدت فى   01-08-2012 برقم 

ايداع    24534 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

70 - رمضان سامى خطاب ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224866   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    15231 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

71 - ربيع جمعه الداخلي شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230938   قيدت فى   23-12-2013 برقم ايداع    

14113 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

72 - وليد رزق زاكى ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238777   قيدت فى   09-03-2017 برقم 

ايداع    3915 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

73 - وليد رزق زاكى ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238777   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    4555 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

74 - ربيع مصطفى محمد العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83135   قيدت فى   02-07-1989 برقم ايداع    

4748 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-01

75 - نورا سيد نصر نصر الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87239   قيدت فى   01-10-1990 برقم 

ايداع    6631 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

76 - محمد عبدالراضى يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110263   قيدت فى   04-12-1996 برقم ايداع    

13040 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

77 - نبيل حسين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114343   قيدت فى   03-07-1997 برقم ايداع    

7832 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

78 - عصام روفائيل بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138562   قيدت فى   03-12-2000 برقم ايداع    

14122 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

79 - محمد رمضان فرج حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157011   قيدت فى   27-12-2003 برقم ايداع    

13648 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-26

80 - سعيد ناصر مهنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171544   قيدت فى   16-10-2005 برقم ايداع    

14153 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-15

81 - محمد عبد السميع ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173489   قيدت فى   03-01-2006 برقم ايداع    

177 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

82 - كريمة هريدى سيد احمد هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187762   قيدت فى   15-04-2007 برقم 

ايداع    6457 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

83 - نورا ضياء الدين امام سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192583   قيدت فى   30-04-2009 برقم 

ايداع    4823 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

84 - سليم سيد سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193138   قيدت فى   19-05-2009 برقم ايداع    

6103 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

85 - كريم صابر محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206913   قيدت فى   26-10-2010 برقم ايداع    

18765 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25
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86 - محسن شحاته احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207283   قيدت فى   07-11-2010 برقم 

ايداع    19242 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

87 - احمد محمد احمد احمد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207763   قيدت فى   30-11-2010 برقم 

ايداع    20762 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

88 - مصطفى محمود على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208763   قيدت فى   09-01-2011 برقم ايداع    

522 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

89 - خليل لطفى جاد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210562   قيدت فى   06-04-2011 برقم ايداع    

4967 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

90 - شعبان كامل رسلن فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216692   قيدت فى   03-11-2011 برقم 

ايداع    19778 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

91 - محمد عادل ابراهيم الريفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221086   قيدت فى   02-04-2012 برقم ايداع    

6648 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

92 - خالد عبد العليم محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223760   قيدت فى   02-07-2012 برقم ايداع    

12455 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

93 - جمال الدين مكاوى الصغير على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224628   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    12464 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

94 - عاشور عبد الحليم محمد جويد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41850   قيدت فى   10-04-1977 برقم 

ايداع    2828 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

95 - ايوب سليمان بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49641   قيدت فى   19-02-1980 برقم ايداع    

1169 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

96 - منيرمحمد احمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55147   قيدت فى   26-10-1981 برقم ايداع    

6364 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

97 - مجدى كامل فهيم غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102255   قيدت فى   03-05-1995 برقم ايداع    

4136 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

98 - العويمرى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103360   قيدت فى   24-05-2009 برقم 

ايداع    6383 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-23

99 - العويمرى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103360   قيدت فى   03-08-1995 برقم 

ايداع    7109 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

100 - تامر جمال علي فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146885   قيدت فى   05-05-2002 برقم ايداع    

4755 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-04

101 - محمد اسماعيل على عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147844   قيدت فى   2002-06-26 

برقم ايداع    6979 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

102 - حمدى حسن على عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147891   قيدت فى   30-06-2002 برقم 

ايداع    7073 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-29

103 - محمد امين ابراهيم احمد الجنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149060   قيدت فى   2002-09-04 

برقم ايداع    9780 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

104 - عادل عيد بيومى ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154337   قيدت فى   19-07-2003 برقم 

ايداع    7709 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-18

105 - عزت محمد السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159463   قيدت فى   04-05-2004 برقم 

ايداع    5347 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-03

106 - محمد سمير السعيد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166048   قيدت فى   2005-03-12 

برقم ايداع    3436 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-11

107 - قرشى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182038   قيدت فى   02-10-2006 برقم ايداع    

16676 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01
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108 - مصطفى فتحى سيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182502   قيدت فى   19-10-2006 برقم 

ايداع    17547 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

109 - المؤسسة الدولية للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183451   قيدت فى   

26-11-2006 برقم ايداع    19349 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-25

110 - محمد سعدون ابراهيم سعدون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185781   قيدت فى   18-02-2007 برقم 

ايداع    2557 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

111 - عطيتو فكرى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185833   قيدت فى   19-02-2007 برقم ايداع    

2653 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

112 - على احمد مليجى فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202861   قيدت فى   19-05-2010 برقم ايداع    

9003 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

113 - محمد محمود صالح وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214646   قيدت فى   23-08-2011 برقم 

ايداع    14982 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

114 - محمد محمود حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217967   قيدت فى   21-12-2011 برقم 

ايداع    22512 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

115 - درويش احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221285   قيدت فى   09-04-2012 برقم 

ايداع    7155 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

116 - همام احمد عبد الرحمن درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221874   قيدت فى   2012-04-30 

برقم ايداع    8485 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

117 - وليد محمود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222163   قيدت فى   27-04-2014 برقم ايداع    

4629 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

118 - وليد محمود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222163   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

9159 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

119 - رانيا محمد صالح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224191   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

13021 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

120 - رانيا محمد صالح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224191   قيدت فى   19-07-2012 برقم ايداع    

13755 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

121 - على حسين رجب عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224859   قيدت فى   23-08-2012 برقم 

ايداع    15216 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

122 - هيثم احمد عبد العال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233017   قيدت فى   23-10-2014 برقم 

ايداع    11520 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

123 - حنان حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234240   قيدت فى   14-04-2015 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

124 - محمود محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239473   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    9249 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

125 - ياسر احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239734   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

10955 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

126 - دينا بهى الدين محمود فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89643   قيدت فى   02-06-1991 برقم 

ايداع    4028 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

127 - ابو سمرة للسيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93179   قيدت فى   02-08-1992 برقم ايداع    

4804 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

128 - ابو سمره للسيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93179   قيدت فى   25-06-1998 برقم ايداع    

7489 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

129 - ابو سمره للسيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93179   قيدت فى   12-10-1999 برقم ايداع    

11942 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11
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130 - عصمت صابر عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102421   قيدت فى   20-05-1995 برقم ايداع    

4595 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

131 - صيدلية سحر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105101   قيدت فى   17-12-1995 برقم ايداع    2464 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

132 - حسن ابراهيم سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106621   قيدت فى   16-04-1996 برقم ايداع    

3546 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-15

133 - فواد السنوسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113367   قيدت فى   20-05-1997 برقم ايداع    

5633 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

134 - السيد حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140214   قيدت فى   21-03-2001 برقم ايداع    

2949 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

135 - هويدا ابو شناق قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164035   قيدت فى   12-12-2004 برقم ايداع    

15386 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-11

136 - محمد عبد الفضيل عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176528   قيدت فى   20-04-2006 برقم 

ايداع    6230 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

137 - خالد للتصوير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177699   قيدت فى   24-05-2006 برقم ايداع    8307 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

138 - يمنى محمد حسام الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185382   قيدت فى   05-02-2007 برقم 

ايداع    1724 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

139 - مكتب الديب للمقاولت والتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187200   قيدت فى   

27-03-2007 برقم ايداع    5336 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-26

140 - اسلم صبحى شيحه عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193643   قيدت فى   07-06-2009 برقم 

ايداع    7229 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-06

141 - محمد ابراهيم محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205843   قيدت فى   17-01-2016 برقم 

ايداع    811 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

142 - محمد ابراهيم محمد حسانين رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205843   قيدت فى   2010-09-13 

برقم ايداع    16344 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

143 - محمد سيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216433   قيدت فى   27-10-2011 برقم ايداع    

19087 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

144 - عبد الرحمن محمد رمضان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218632   قيدت فى   2012-01-12 

برقم ايداع    842 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

145 - احمد طلعت عبد الرازق شقير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220122   قيدت فى   01-03-2012 برقم 

ايداع    4391 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

146 - مصطفى سعيد طلبه عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220620   قيدت فى   18-03-2012 برقم 

ايداع    5491 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

147 - طلبه سعيد طلبه عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220865   قيدت فى   25-03-2012 برقم 

ايداع    6098 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

148 - عاطف حنفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220941   قيدت فى   27-03-2012 برقم 

ايداع    6269 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

149 - هانى عبود السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221050   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

6521 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

150 - محمود محمد على ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221788   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    8305 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

151 - حماده محمد محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224152   قيدت فى   18-07-2012 برقم 

ايداع    13649 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17
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152 - وحيد صبحى عبد البصير احمد ابو عشرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225309   قيدت فى   

09-09-2012 برقم ايداع    16194 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-08

153 - راضى عزيز عطيه متربوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225324   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    16237 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

154 - شيماء وفائى تاج الدين عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233334   قيدت فى   2014-12-01 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

155 - امل عادل محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235832   قيدت فى   04-01-2016 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

156 - اسلم حسين محمد احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238465   قيدت فى   2017-02-02 

برقم ايداع    1726 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

157 - حمدى حسين جاد المولى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238838   قيدت فى   2017-03-16 

برقم ايداع    4322 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

158 - ايهاب عادل فتحى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239226   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    5483 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

159 - متولى فايزعبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83533   قيدت فى   21-08-1989 برقم ايداع    

5807 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-20

160 - متولى فايز عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83533   قيدت فى   25-09-2008 برقم ايداع    

10480 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-24

161 - صابر رزق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114790   قيدت فى   27-07-1997 برقم ايداع    

8781 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

162 - حمدى عبد الفتاح محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121558   قيدت فى   29-06-1998 برقم 

ايداع    7637 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-28

163 - محمد سيد عبد الرحيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145362   قيدت فى   28-01-2002 برقم 

ايداع    1109 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

164 - مصطفى سمير محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183433   قيدت فى   2017-05-08 

برقم ايداع    7011 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

165 - مصطفى سمير محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183433   قيدت فى   2006-11-26 

برقم ايداع    19310 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

166 - ضياء الدين حسين حسن حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184561   قيدت فى   28-12-2006 برقم 

ايداع    21492 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

167 - محسن كامل شبيب عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189339   قيدت فى   2007-08-15 

برقم ايداع    12216 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

168 - رمضان ابراهيم حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   190289   قيدت فى   19-02-2008 برقم ايداع    

1915 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-18

169 - الهام حسين السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196361   قيدت فى   24-09-2009 برقم ايداع    

13453 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-09-23

170 - حداد لوساطة التأمينات الصحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200078   قيدت فى   2010-02-11 

برقم ايداع    2428 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

171 - مرفت عوض حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206444   قيدت فى   10-10-2010 برقم 

ايداع    17695 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

172 - مرفت عوض حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206444   قيدت فى   10-10-2010 برقم 

ايداع    17696 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

173 - امير خالد عبد الغنى صباحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213806   قيدت فى   19-07-2011 برقم 

ايداع    13073 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18
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174 - مصطفى عبد ا ابو السعود حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239686   قيدت فى   2017-07-25 

برقم ايداع    10742 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

175 - رياض رزق ا اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56521   قيدت فى   09-03-1982 برقم ايداع    

2406 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

176 - اصبح سونة عبد النبى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57736   قيدت فى   1982-06-20 

برقم ايداع    5808 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

177 - اصبح  خالد محمد احمد عويس المتناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75075   قيدت فى   

12-08-1987 برقم ايداع    5882 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-11

178 - عماد نصحى عابد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113800   قيدت فى   08-06-1997 برقم ايداع    

6632 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

179 - حسين شعبان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   15-01-2002 برقم ايداع    

553 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

180 - حسين شعبان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   13-08-2008 برقم ايداع    

9137 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-12

181 - حسين شعبان جوده على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   02-10-2014 برقم ايداع    

10941 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

182 - حسين شعبان جوده على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   10-11-2013 برقم ايداع    

11802 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

183 - حسين شعبان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

14857 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

184 - حسين شعبان جوده على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   11-11-2010 برقم ايداع    

20040 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

185 - حسين شعبان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   15-01-2002 برقم ايداع    

1000002 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

186 - حسين شعبان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   02-04-2012 برقم ايداع    

1000006 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

187 - حسين شعبان جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145102   قيدت فى   13-09-2008 برقم ايداع    

1000011 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-12

188 - عبد ا حسين عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145864   قيدت فى   05-03-2002 برقم 

ايداع    2383 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

189 - ياسر مصطفى سعد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152586   قيدت فى   27-12-2006 برقم ايداع    

21395 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-12-26

190 - نشات محمد فرج زهير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152885   قيدت فى   04-05-2003 برقم ايداع    

4542 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-03

191 - حسن صالح محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176475   قيدت فى   18-04-2006 برقم ايداع    

6113 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

192 - اشرف دياب امام دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181475   قيدت فى   12-09-2006 برقم ايداع    

15651 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-11

193 - سعد جاب ا سعد ملطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184706   قيدت فى   11-01-2007 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

194 - البدرى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184947   قيدت فى   22-01-2007 برقم ايداع    

854 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

195 - ميخائيل حليم ميخائيل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184980   قيدت فى   23-01-2007 برقم 

ايداع    936 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22
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196 - محمد مصطفى عبد ا بخيت النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186838   قيدت فى   2007-03-18 

برقم ايداع    4641 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

197 - صابر عبده موسى الحاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193576   قيدت فى   03-06-2009 برقم 

ايداع    7086 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

198 - صباح حسين حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196777   قيدت فى   13-10-2009 برقم 

ايداع    14467 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

199 - تامر رمضان السيد على ورده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   199828   قيدت فى   02-02-2010 برقم 

ايداع    1823 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

200 - مدحت عطيه السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205589   قيدت فى   30-08-2010 برقم ايداع    

15806 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

201 - عمر حلمى محمد صالح عمر غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211132   قيدت فى   

28-04-2011 برقم ايداع    6331 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-27

202 - فاطمه سعيد محمد محمد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216485   قيدت فى   2011-10-30 

برقم ايداع    19040 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

203 - مصطفى وفاء الدين احمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216973   قيدت فى   

20-11-2011 برقم ايداع    20436 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-19

204 - احمد محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217213   قيدت فى   29-11-2011 برقم ايداع    

20994 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-11-28

205 - نجلء محمد فرج مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223076   قيدت فى   05-06-2012 برقم 

ايداع    11080 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

206 - اشرف محمد فرحات سعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223950   قيدت فى   12-07-2012 برقم 

ايداع    20243 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

207 - صيدلية . د  ولء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224402   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

24314 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

208 - ايهاب عبد العزيز ربيع ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224514   قيدت فى   2012-08-07 

برقم ايداع    14550 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

209 - امير هنرى شفيق حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225142   قيدت فى   04-09-2012 برقم ايداع    

15888 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

210 - محمد شعبان حسن خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225235   قيدت فى   05-09-2012 برقم 

ايداع    16052 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

211 - محمد منصور حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228336   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    23688 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-29

212 - عزت تميم عبد الغنى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230430   قيدت فى   29-09-2013 برقم 

ايداع    10566 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

213 - سمير على شحاته ابو العزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239579   قيدت فى   11-07-2017 برقم 

ايداع    10074 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

214 - سامية محمود على بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239848   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

11804 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

215 - ممدوح حسن فرج حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110332   قيدت فى   08-12-1996 برقم ايداع    

13191 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

216 - المصريين لتجاره مواد البناء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113054   قيدت فى   04-05-1997 برقم 

ايداع    4960 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03
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217 - خلف محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113054   قيدت فى   04-05-1997 برقم ايداع    

4960 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

218 - عيد مختار فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131596   قيدت فى   21-11-1999 برقم ايداع    

13768 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-20

219 - عثمان عمر عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148774   قيدت فى   20-08-2002 برقم ايداع    

9187 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

220 - لطفى فتوح الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156641   قيدت فى   07-12-2003 برقم ايداع    

12797 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-06

221 - اشرف كمال كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183201   قيدت فى   16-11-2006 برقم 

ايداع    18842 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

222 - عصام سعيد السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193983   قيدت فى   18-06-2009 برقم 

ايداع    8144 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

223 - سليم عون عبد العاطى مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194480   قيدت فى   05-07-2009 برقم 

ايداع    9115 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-07-04

224 - ناصر محمد سعيد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200932   قيدت فى   11-03-2010 برقم ايداع    

4499 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

225 - محمد حسين عبد الباقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205180   قيدت فى   09-08-2010 برقم 

ايداع    14346 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-08-08

226 - رباب سعيد محمد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206568   قيدت فى   13-10-2010 برقم 

ايداع    617975 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

227 - ايمن عبد الستار احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207829   قيدت فى   02-12-2010 برقم 

ايداع    20901 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

228 - هانى سعيد زكريا هرمينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210983   قيدت فى   21-04-2011 برقم 

ايداع    5678 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-04-20

229 - عابدين عبد الفتاح حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212137   قيدت فى   2011-05-30 

برقم ايداع    8639 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-05-29

230 - بهاء عز عبد الرحمن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216942   قيدت فى   2011-11-20 

برقم ايداع    20362 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

231 - شيرين عدلى عبد القوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218737   قيدت فى   16-01-2012 برقم 

ايداع    1111 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

232 - محمد عبد الحليم على محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220370   قيدت فى   2012-03-11 

برقم ايداع    4932 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

233 - ناصر سيد عبد الهادى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220640   قيدت فى   18-03-2012 برقم 

ايداع    5525 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

234 - عمرو محمد على عبد المنصف البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221334   قيدت فى   

10-04-2012 برقم ايداع    7250 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-09

235 - اسامة صبحى جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221982   قيدت فى   06-05-2012 برقم 

ايداع    8729 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

236 - محمد السيد عبد الفتاح عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222818   قيدت فى   28-05-2012 برقم 

ايداع    10440 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

237 - بحيرى يسن احمد محمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234241   قيدت فى   2015-04-09 

برقم ايداع    4696 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

238 - محمد احمد كامل جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238435   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31
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239 - وديع نعيم مسعود حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238798   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

4056 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

240 - انور مصطفى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60798   قيدت فى   24-04-1983 برقم ايداع    

2705 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-04-23

241 - عادل حلمى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100497   قيدت فى   01-12-1994 برقم ايداع    

9426 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

242 - مديحه محمد على محمد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113191   قيدت فى   12-05-1997 برقم 

ايداع    5250 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

243 - نجاه احمد عبد الرحمن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169154   قيدت فى   13-07-2005 برقم 

ايداع    9601 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

244 - هشام لطفى ابو العنين زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173998   قيدت فى   29-01-2006 برقم 

ايداع    1156 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-28

245 - ابراهيم عبد القادر اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174423   قيدت فى   13-02-2006 برقم 

ايداع    1929 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

246 - شوقى عبد الناصر عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178943   قيدت فى   2006-06-27 

برقم ايداع    10826 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

247 - شوقى عبد الناصر عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178943   قيدت فى   2014-11-06 

برقم ايداع    1000009 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

248 - احمد طة احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185824   قيدت فى   18-02-2007 برقم ايداع    

2630 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

249 - ايمن منصور اسماعيل عبدالمعنم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192731   قيدت فى   2009-05-06 

برقم ايداع    5156 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-05-05

250 - وديع بشاى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196632   قيدت فى   07-10-2009 برقم ايداع    

14141 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-10-06

251 - عاشور كمال عبدة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197217   قيدت فى   27-10-2009 برقم ايداع    

15483 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

252 - مصطفى مبارك محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204075   قيدت فى   2010-06-29 

برقم ايداع    11739 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-06-28

253 - صبحى محمد عبده محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205970   قيدت فى   21-09-2010 برقم 

ايداع    16740 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

254 - محمد سيد يس محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210382   قيدت فى   28-03-2011 برقم ايداع    

4452 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

255 - هانى بشرى مسعود حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215783   قيدت فى   05-10-2011 برقم 

ايداع    17589 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

256 - احمد سمير عبد الحفيظ حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217011   قيدت فى   22-11-2011 برقم 

ايداع    20550 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

257 - شريف مراد رفعت سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217695   قيدت فى   12-12-2011 برقم ايداع    

21686 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

258 - عواطف السيد عثمان خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220412   قيدت فى   12-03-2012 برقم 

ايداع    2027 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

259 - محمد ابو السعود عبد العزيز امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221502   قيدت فى   2012-04-18 

برقم ايداع    7697 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

260 - محمد طه عبد الحميد عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224696   قيدت فى   2012-08-14 

برقم ايداع    14909 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13
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261 - احمد محمد عبدا جنينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224742   قيدت فى   15-08-2012 برقم ايداع    

24984 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

262 - فرج سيد حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227172   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

20207 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-31

263 - محمود مصطفى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239864   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    12083 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

264 - سامح على حسن محمد زيادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239868   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    12165 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

265 - عصام فتحى حسين حفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189335   قيدت فى   14-08-2007 برقم 

ايداع    12184 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

266 - محمد رمضان احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194668   قيدت فى   13-07-2009 برقم ايداع    

9576 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-07-12

267 - حسين يحى حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   195469   قيدت فى   12-08-2009 برقم ايداع    

11400 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-11

268 - محمود على محمود ابو سعدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220066   قيدت فى   01-03-2012 برقم 

ايداع    4289 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

269 - احمد عبد البصير عبد الرازق ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223900   قيدت فى   2012-07-10 

برقم ايداع    13019 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

270 - سيد عبد العاطى السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224933   قيدت فى   28-08-2012 برقم 

ايداع    15411 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

271 - خالد ابراهيم عبد ا بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225283   قيدت فى   06-09-2012 برقم 

ايداع    16147 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

272 - احمد ابراهيم محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239876   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    12277 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

273 - د  فصيح امام عبد الحليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59545   قيدت فى   28-05-2015 برقم 

ايداع    7038 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

274 - د فصيح امام عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59545   قيدت فى   29-12-2011 برقم ايداع    

23130 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

275 - عاطف يعقوب ابادير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105897   قيدت فى   25-02-1996 برقم ايداع    

1638 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

276 - خالد عبد الحميد محمود عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126811   قيدت فى   1999-03-24 

برقم ايداع    3431 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

277 - ناصر فؤاد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129666   قيدت فى   16-08-1999 برقم ايداع    

9700 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-15

278 - عبد الحميد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145996   قيدت فى   12-03-2002 برقم ايداع    

2695 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

279 - اصبح/ يوسف ابراهيم عبده حسن للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148349   قيدت فى   

27-07-2002 برقم ايداع    8209 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-26

280 - يحيى زكريا عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   164352   قيدت فى   25-12-2004 برقم ايداع    

16045 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

281 - احمد محروس منشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178512   قيدت فى   15-06-2006 برقم ايداع    

9956 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

282 - سمير على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203644   قيدت فى   14-06-2010 برقم ايداع    

10722 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-06-13
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283 - كرم محمود على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   204073   قيدت فى   29-06-2010 برقم ايداع    

11735 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28

284 - محمد عبد الحميد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207766   قيدت فى   30-11-2010 برقم 

ايداع    20766 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-11-29

285 - محمد على عبد الفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216996   قيدت فى   21-11-2011 برقم 

ايداع    20517 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

286 - صباح عبد الرحمن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222606   قيدت فى   21-05-2012 برقم 

ايداع    6987 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

287 - فوزى فوزى جريس بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238385   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    1088 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

288 - حازم سيد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238728   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

3519 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

289 - محمد فتحى عباس الشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239070   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    6360 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

290 - محمد فتحى عباس الشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239070   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    12513 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

291 - حسنى عبد الباسط عبد الغفار حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239464   قيدت فى   

18-06-2017 برقم ايداع    9207 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-17

292 - هشام خميس عبد الحكم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239731   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

293 - احمد جاد الرب احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240018   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    13734 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

294 - احمد جاد الرب احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240018   قيدت فى   13-09-2017 برقم 

ايداع    16009 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

295 - طارق محمد عبده عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124496   قيدت فى   23-11-1998 برقم ايداع    

14503 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-22

296 - طارق سيد حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134381   قيدت فى   26-04-2000 برقم ايداع    

4837 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

297 - مطبعه عرفات الحديثه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136739   قيدت فى   26-08-2000 برقم ايداع    

10096 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

298 - ملك محفوظ شاروبية سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186988   قيدت فى   20-03-2007 برقم 

ايداع    4948 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

299 - اصبح الدالى الهندسى للمقاولت والتكيفات والتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188033   

قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    7024 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-21

300 - حسانين مرضى حسانين عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217270   قيدت فى   2011-11-30 

برقم ايداع    21113 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

301 - جمال عبد المجيد عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218959   قيدت فى   23-01-2012 برقم 

ايداع    1615 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

302 - السيد محمد نصر عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221118   قيدت فى   03-04-2012 برقم 

ايداع    6734 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

303 - صابر سيد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222094   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

9008 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07
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304 - ميلد معز ابيب ديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223408   قيدت فى   19-06-2012 برقم ايداع    

11762 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

305 - محمد صفوت محمد شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223751   قيدت فى   02-07-2012 برقم 

ايداع    12441 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

306 - احمد قرنى محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224786   قيدت فى   16-08-2012 برقم ايداع    

15068 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

307 - جون لبيع واستيراد اكسسوار المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233394   قيدت فى   

09-12-2014 برقم ايداع    0 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-08

308 - الشيخ للتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91946   قيدت فى   13-02-1992 برقم ايداع    1167 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

309 - الشيخ للتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91946   قيدت فى   13-02-1992 برقم ايداع    1168 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

310 - صيدليه الدكتور سمير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111559   قيدت فى   18-02-1997 برقم 

ايداع    1667 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

311 - عبده فاروز مرزوق مرسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116878   قيدت فى   30-11-1997 برقم 

ايداع    13680 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-29

312 - محمد يسرى يوسف نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148501   قيدت فى   04-08-2002 برقم 

ايداع    8528 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

313 - عصام محمد عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151116   قيدت فى   25-10-2003 برقم 

ايداع    11654 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-24

314 - بكر يوسف حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159180   قيدت فى   19-04-2004 برقم 

ايداع    4669 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-18

315 - بكر يوسف حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159180   قيدت فى   16-03-2015 برقم 

ايداع    34693 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

316 - محمد حمزه كامل عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170157   قيدت فى   21-08-2005 برقم ايداع    

11548 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-20

317 - محمد حمزه كامل عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170157   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

12402 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

318 - محمد على على الخواجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178540   قيدت فى   18-06-2006 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

319 - الحسين مصطفى عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187690   قيدت فى   12-04-2007 برقم 

ايداع    6316 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

320 - الكلوي لللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188305   قيدت فى   30-04-2007 برقم ايداع    

7522 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

321 - طارق عبد الفتاح محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206594   قيدت فى   13-10-2010 برقم 

ايداع    17027 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

322 - رجب فؤاد عبد العزيز عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208656   قيدت فى   04-01-2011 برقم 

ايداع    264 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

323 - ايه جمال محمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208723   قيدت فى   06-01-2011 برقم 

ايداع    428 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

324 - بهاء الدين عليوه ابو العل عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208765   قيدت فى   2011-01-09 

برقم ايداع    527 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

325 - دعاء صلح ابراهيم حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208939   قيدت فى   16-01-2011 برقم 

ايداع    966 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15
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326 - جمال يونس محمود عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211656   قيدت فى   2011-05-16 

برقم ايداع    7497 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

327 - محمود عبد الحى حسين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214369   قيدت فى   11-08-2011 برقم 

ايداع    14327 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

328 - احمد رشدى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214766   قيدت فى   29-08-2011 برقم ايداع    

15250 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

329 - محمد غريب عبد العليم الغرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220479   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    5169 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

330 - وحيد محمود احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222168   قيدت فى   10-05-2012 برقم 

ايداع    9165 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

331 - احمد محمد ربيع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225416   قيدت فى   11-09-2012 برقم ايداع    

16432 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

332 - حمدى محمد ماضى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235602   قيدت فى   25-11-2015 برقم ايداع    

14509 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

333 - السعد للتعبئة والغليف المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235844   قيدت فى   2016-01-06 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

334 - حسين يحيى عبد المنعم دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236169   قيدت فى   2016-02-17 

برقم ايداع    2515 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

335 - محمد احمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58407   قيدت فى   28-08-1982 برقم ايداع    

6988 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

336 - السيد عوض محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61584   قيدت فى   01-08-1983 برقم ايداع    

4676 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-31

337 - احلم عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81997   قيدت فى   05-03-1989 برقم ايداع    

1849 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-04

338 - احمد نصر سيد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109969   قيدت فى   19-11-1996 برقم ايداع    

12315 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

339 - حاتم محمد فرغلى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114475   قيدت فى   10-07-1997 برقم 

ايداع    8125 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

340 - اشرف صابر عبد اللطيف متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115350   قيدت فى   1997-08-24 

برقم ايداع    10060 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

341 - ليلي حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144220   قيدت فى   06-11-2001 برقم ايداع    

12127 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

342 - محسن حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148097   قيدت فى   10-07-2002 برقم ايداع    

7590 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

343 - عصام الدين ابراهيم ابراهيم الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151311   قيدت فى   2003-01-22 

برقم ايداع    897 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-21

344 - سمير للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   167055   قيدت فى   18-04-2005 برقم 

ايداع    5376 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

345 - ابراهيم عبد المغيث عبد المغيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176238   قيدت فى   2006-04-12 

برقم ايداع    5574 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

346 - اصبح احمد محمد حسين ابراهيم موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179020   قيدت فى   

28-06-2006 برقم ايداع    10938 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-27

347 - نصر محمد حمد مسامح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184722   قيدت فى   11-01-2007 برقم ايداع    

328 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10
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348 - منال حافظ وديع عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186247   قيدت فى   01-03-2007 برقم ايداع    

3464 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

349 - محمد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   197255   قيدت فى   28-10-2009 برقم ايداع    

15575 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

350 - مدحت عبد الحليم سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   198040   قيدت فى   23-11-2009 برقم 

ايداع    17360 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

351 - اسامه انور عبد الجواد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206303   قيدت فى   04-10-2010 برقم 

ايداع    17353 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

352 - احلم على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207906   قيدت فى   06-12-2010 برقم ايداع    

21084 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

353 - رفعت محمد على منطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212511   قيدت فى   09-06-2011 برقم 

ايداع    9602 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

354 - محمود عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   213290   قيدت فى   04-07-2011 برقم 

ايداع    11957 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

355 - معرض المدبولى لتجارة الدوات الصحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214700   قيدت فى   

24-08-2011 برقم ايداع    15098 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-23

356 - هانى كمال خضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216246   قيدت فى   20-10-2011 برقم ايداع    

18641 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

357 - جمال عبد الحميد عطيه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217283   قيدت فى   30-11-2011 برقم 

ايداع    21135 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

358 - نجاة زخارى فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218713   قيدت فى   16-01-2012 برقم ايداع    

1061 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

359 - اصبح لطفى عبد الملك خليل معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220207   قيدت فى   

06-03-2012 برقم ايداع    4589 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-05

360 - ابراهيم عبد الفتاح رمضان ابو الدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220455   قيدت فى   

13-03-2012 برقم ايداع    5107 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

361 - الديب لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222908   قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    

10668 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

362 - صباح حسن على محمد عمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222956   قيدت فى   31-05-2012 برقم 

ايداع    10770 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

363 - محمود احمد عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224128   قيدت فى   18-07-2012 برقم 

ايداع    13586 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

364 - محمود احمد عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224128   قيدت فى   01-12-2015 برقم 

ايداع    14857 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

365 - خالد سيد عبد العليم عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224151   قيدت فى   2012-07-18 

برقم ايداع    13648 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

366 - طارق سعيدسيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225421   قيدت فى   11-09-2012 برقم ايداع    

16444 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

367 - محمد فتحي عبد الصمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233010   قيدت فى   22-10-2014 برقم 

ايداع    11488 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

368 - محمد عبدالباسط ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106240   قيدت فى   23-03-1996 برقم ايداع    

2622 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22
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369 - هانى احمد فايز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107117   قيدت فى   26-05-1996 برقم ايداع    

4984 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

370 - سيد حنفي محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146906   قيدت فى   07-05-2002 برقم 

ايداع    4787 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

371 - صيدلية النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146973   قيدت فى   12-05-2002 برقم ايداع    4929 

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

372 - كارم محمود عبد الهادي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160785   قيدت فى   05-07-2004 برقم 

ايداع    8350 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

373 - نعيم فيض ا معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169329   قيدت فى   19-07-2007 برقم ايداع    

9913 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

374 - اشرق السيد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170531   قيدت فى   03-09-2005 برقم ايداع    

12208 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

375 - اشرف سعيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172047   قيدت فى   13-11-2005 برقم ايداع    

15139 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12

376 - عادل بخيت حنيدي خله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   176488   قيدت فى   19-04-2006 برقم ايداع    

6140 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

377 - سيد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180114   قيدت فى   01-08-2006 برقم ايداع    

13004 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

378 - مجاهد ماركت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181543   قيدت فى   14-09-2006 برقم ايداع    

15782 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

379 - وديد يسرى رزق ا رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181544   قيدت فى   14-09-2006 برقم 

ايداع    15784 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

380 - البسيونى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181747   قيدت فى   20-09-2006 برقم ايداع    

16093 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

381 - سعيد محى الدين ابراهيم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183762   قيدت فى   30-05-2013 برقم 

ايداع    6472 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-29

382 - سعيد محى الدين ابراهيم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183762   قيدت فى   04-12-2006 برقم 

ايداع    19895 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

383 - سعد امين محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187580   قيدت فى   08-04-2007 برقم ايداع    

6085 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

384 - ياسمين مصطفى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188677   قيدت فى   09-05-2007 برقم 

ايداع    8119 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

385 - هانى صلح عبد الونيس عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189374   قيدت فى   22-08-2007 برقم 

ايداع    12534 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

386 - عادل محمد امام محمود غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191708   قيدت فى   2008-11-09 

برقم ايداع    11805 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-08

387 - احمد على عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194403   قيدت فى   01-07-2009 برقم 

ايداع    8960 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

388 - ادهم احمد احمد الزهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196397   قيدت فى   27-09-2009 برقم 

ايداع    13535 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-26

389 - سليمان حسن سليمان سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201773   قيدت فى   12-04-2010 برقم 

ايداع    67225 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

390 - محمد احمد نصر رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207464   قيدت فى   11-11-2010 برقم ايداع    

20090 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10
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391 - كريمه نجاح شرف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209028   قيدت فى   18-01-2011 برقم ايداع    

1161 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

392 - خالد محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210164   قيدت فى   17-03-2011 برقم ايداع    

3876 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

393 - حمزة حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211808   قيدت فى   19-05-2011 برقم ايداع    

7856 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

394 - رجب سيد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212643   قيدت فى   13-06-2011 برقم ايداع    

9929 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

395 - زينهم صالح محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215452   قيدت فى   26-09-2011 برقم 

ايداع    516816 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

396 - اسامة رزق عبد الرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216774   قيدت فى   14-11-2011 برقم 

ايداع    19979 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

397 - صيدليه د  اسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   217231   قيدت فى   29-11-2011 برقم ايداع    

21031 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

398 - محمد صبرى محمد صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220842   قيدت فى   25-03-2012 برقم 

ايداع    6053 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

399 - اشرف قدرى على محمد شوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222888   قيدت فى   2012-05-30 

برقم ايداع    10621 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

400 - تامر احمد عبده شراقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223018   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

10949 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

401 - احمد سيد مرسى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223927   قيدت فى   11-07-2012 برقم ايداع    

13097 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

402 - محمود احمد محمد عيد رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236845   قيدت فى   31-05-2016 برقم 

ايداع    7784 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

403 - عطيات زكى حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72476   قيدت فى   24-12-1986 برقم ايداع    

9838 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

404 - فتحى محمدى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91790   قيدت فى   16-01-1992 برقم ايداع    

661 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

405 - فتحى محمدى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91790   قيدت فى   18-05-2011 برقم ايداع    

7682 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

406 - فتحي محمدي علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91790   قيدت فى   17-02-2016 برقم ايداع    

1846900 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

407 - على احمد مهاود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105854   قيدت فى   15-02-1996 برقم ايداع    

1541 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

408 - عبد ا عباس محمد محمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163366   قيدت فى   2004-11-06 

برقم ايداع    14005 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

409 - عطيه فتحى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169479   قيدت فى   26-07-2005 برقم ايداع    

10199 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

410 - نزيه رمسيس بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177086   قيدت فى   09-05-2006 برقم ايداع    

6866 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

411 - مكتب رحلت طه عنتر السيد رافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178064   قيدت فى   2006-06-05 

برقم ايداع    9027 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

412 - هشام محمد المام المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178652   قيدت فى   19-06-2006 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18
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413 - محمد ابراهيم العكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180937   قيدت فى   28-08-2006 برقم ايداع    

14625 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

414 - محمد حسين كمال موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187001   قيدت فى   20-03-2007 برقم 

ايداع    4970 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

415 - رمضان عبد المنعم منصور عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188702   قيدت فى   

10-05-2007 برقم ايداع    8197 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-09

416 - حسن طة عبد المنعم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189088   قيدت فى   2007-06-28 

برقم ايداع    10412 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

417 - منال حافظ وديع عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191606   قيدت فى   23-10-2008 برقم ايداع    

1000013 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-22

418 - احمد محمد سيد عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194324   قيدت فى   28-11-2013 برقم 

ايداع    12923 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-27

419 - المير محمود يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   196061   قيدت فى   07-09-2009 برقم 

ايداع    12699 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

420 - همام حبشوت عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214655   قيدت فى   23-08-2011 برقم ايداع    

14992 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

421 - همام حبشوت عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214655   قيدت فى   23-08-2011 برقم ايداع    

14998 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

422 - احمد فوزى بكر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   215340   قيدت فى   22-09-2011 برقم ايداع    

16563 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

423 - ابراهيم كامل سيد سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216132   قيدت فى   17-10-2011 برقم 

ايداع    18354 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

424 - هيثم محمود لطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220744   قيدت فى   21-03-2012 برقم 

ايداع    5819 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

425 - جمال عاشور مصطفى عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221027   قيدت فى   2012-04-01 

برقم ايداع    6470 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

426 - رحيل مسعود احمد رحيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223649   قيدت فى   28-06-2012 برقم 

ايداع    12216 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

427 - صيدلية الدكتور مصطفى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223778   قيدت فى   2012-07-03 

برقم ايداع    12496 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

428 - محمد عبد العزيز محمد سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224837   قيدت فى   2012-08-23 

برقم ايداع    15173 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

429 - سونيا جلل ذكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238448   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

430 - شعبان عبد الهادى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239139   قيدت فى   2017-05-09 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

431 - محمود زكى محمد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57987   قيدت فى   14-07-1982 برقم ايداع    

6252 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-13

432 - محمود زكي محمد فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57987   قيدت فى   07-11-1990 برقم ايداع    

1000002 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

433 - هانى يوسف ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114072   قيدت فى   21-06-1997 برقم ايداع    

7215 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

434 - محمد درويش مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115016   قيدت فى   09-08-1997 برقم 

ايداع    9305 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08
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435 - مظهر عبد العزيز محمود زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144681   قيدت فى   2001-12-11 

برقم ايداع    13242 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

436 - صيدليه د  اشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147241   قيدت فى   26-05-2002 برقم ايداع    

5553 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-25

437 - سيد فتحى عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171367   قيدت فى   05-10-2005 برقم ايداع    

13820 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

438 - مؤسسة طيبة لتوريدات المعدات الكهربائية الخفيفة ولوازمها واعمال الكوردينج " التخريم "  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   171367   قيدت فى   05-10-2005 برقم ايداع    13820 وفى تاريخ  2022-08-24  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

439 - سامح حسام الدين رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172060   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    144658 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

440 - خالد عبد العزيز قاسم غيضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202397   قيدت فى   03-05-2010 برقم 

ايداع    7861 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

441 - ياسر كمال سيد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202417   قيدت فى   04-05-2010 برقم ايداع    

7914 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

442 - وليد رامز عبد الستار هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205733   قيدت فى   05-09-2010 برقم 

ايداع    16101 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-04

443 - احمد المانى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206694   قيدت فى   18-10-2010 برقم ايداع    

18238 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

444 - سامى حلمى نصيف رومانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212900   قيدت فى   21-06-2011 برقم 

ايداع    11056 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

445 - نادى عامر سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220347   قيدت فى   08-03-2012 برقم ايداع    

4864 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

446 - محمد اشرف مصطفى محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224830   قيدت فى   

22-08-2012 برقم ايداع    15156 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-21

447 - ايمن عامر كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225217   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    

16022 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

448 - عماد حمدى عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225435   قيدت فى   12-09-2012 برقم 

ايداع    16449 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

449 - كريم محمد احمد الشال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225592   قيدت فى   17-09-2012 برقم ايداع    

16864 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

450 - اسماعيل حسين اسماعيل حسن الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232521   قيدت فى   

06-08-2014 برقم ايداع    0 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-05

451 - تامر انور حسين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233438   قيدت فى   14-12-2014 برقم ايداع    

14033 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

452 - محمد سيد محمد حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237510   قيدت فى   08-09-2016 برقم 

ايداع    12440 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

453 - مطبعه سعيد جابر حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71876   قيدت فى   03-11-1986 برقم ايداع    

8303 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

454 - دسوقى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93376   قيدت فى   25-08-1992 برقم ايداع    

5560 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-24

455 - ناهد عبد الرحمن عبد العال خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   178345   قيدت فى   2006-06-11 

برقم ايداع    9552 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10
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456 - سيد حافظ سيد ابو النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179405   قيدت فى   09-07-2006 برقم ايداع    

11613 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

457 - عصام كامل عبد ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182510   قيدت فى   19-10-2006 برقم 

ايداع    17559 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

458 - محمد صلح الدين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   183301   قيدت فى   21-11-2006 برقم 

ايداع    19061 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

459 - حسن شافعى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210797   قيدت فى   14-04-2011 برقم ايداع    

5552 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

460 - باسم حمدى عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   210947   قيدت فى   20-04-2011 برقم 

ايداع    5896 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

461 - ايمن شافعى محمد شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222430   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    9805 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

462 - محمد على ا زكى البرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223219   قيدت فى   12-06-2012 برقم 

ايداع    11434 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

463 - حسام الدين ناصر فهمى محمد ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230745   قيدت فى   

27-11-2013 برقم ايداع    12764 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-26

464 - محمد احمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   232642   قيدت فى   25-08-2014 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

465 - ميلد رمزى رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238489   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    

1842 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

466 - محمد هشام للتجارة والتوزيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239705   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    10895 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

467 - صلح محمد عبد الحميد العوادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103671   قيدت فى   1995-08-31 

برقم ايداع    8131 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

468 - اشرف سيد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118224   قيدت فى   03-01-1998 برقم ايداع    

78 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-02

469 - الحسن عبد الراضى علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128197   قيدت فى   03-06-1999 برقم 

ايداع    6553 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

470 - سيد خيرت سليمان ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142220   قيدت فى   15-07-2001 برقم 

ايداع    7596 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-14

471 - صيدلية الدكتورة دينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145380   قيدت فى   29-01-2002 برقم ايداع    

1163 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

472 - خالد احمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148000   قيدت فى   06-07-2002 برقم ايداع    

7337 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

473 - ربيع عبد القادر مساعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   168031   قيدت فى   30-05-2005 برقم 

ايداع    7350 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-29

474 - دعاء ابو طالب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181948   قيدت فى   27-09-2006 برقم ايداع    

16494 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

475 - صلح على حسانين غالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182152   قيدت فى   05-07-2011 برقم 

ايداع    12013 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

476 - صلح على حسانين غالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182152   قيدت فى   07-12-2016 برقم 

ايداع    16775 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

477 - صلح على حسانين غالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182152   قيدت فى   08-10-2006 برقم 

ايداع    16889 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07
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478 - سيد حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   187404   قيدت فى   03-04-2007 برقم ايداع    

5723 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

479 - اصبح رامى حنا للمقاولت والدهانات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200995   قيدت فى   

14-03-2010 برقم ايداع    4613 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-13

480 - محمد فايز حسن شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   201903   قيدت فى   18-04-2010 برقم ايداع    

6786 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

481 - عبد الناصر حسين عويضه قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211494   قيدت فى   2011-05-11 

برقم ايداع    7155 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

482 - جرجس بطرس مساك مجلع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214619   قيدت فى   22-08-2011 برقم 

ايداع    14974 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

483 - محمد اسماعيل محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218749   قيدت فى   16-01-2012 برقم 

ايداع    1140 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

484 - رفعت عبد الجليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220140   قيدت فى   04-03-2012 برقم ايداع    

4421 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

485 - ممدوح جلل فيصل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223069   قيدت فى   05-06-2012 برقم 

ايداع    11069 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

486 - محمد عبد المنعم عبد الكريم دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224269   قيدت فى   2012-07-26 

برقم ايداع    13991 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

487 - احمد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224940   قيدت فى   28-08-2012 برقم ايداع    

15428 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

488 - عصام عبد المنعم عباس محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225808   قيدت فى   

24-09-2012 برقم ايداع    17302 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-23

489 - ادهم سامى صالح محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237150   قيدت فى   24-07-2016 برقم 

ايداع    9879 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

490 - محمود عبد المحسن محمود سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239202   قيدت فى   2017-05-11 

برقم ايداع    7290 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

491 - محمد سيد امام خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   251078   قيدت فى   15-11-2012 برقم ايداع    

1000005 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-14

492 - مكتب البدراتى للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47584   قيدت فى   09-04-2001 برقم ايداع    

3720 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08

493 - سامح فوزي عياد البدرماتي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47584   قيدت فى   02-10-1982 برقم 

ايداع    7594 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

494 - احمد عبد الرحمن عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83042   قيدت فى   24-06-1989 برقم ايداع    

4528 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

495 - امام رشاد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113130   قيدت فى   07-05-1997 برقم ايداع    

5108 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

496 - صابر محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125419   قيدت فى   11-01-1999 برقم ايداع    

300 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-10

497 - احمد محمد احمد محمد الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146295   قيدت فى   2002-03-27 

برقم ايداع    3342 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

498 - سيد صابر محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160665   قيدت فى   21-06-2011 برقم ايداع    

11035 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20
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499 - محمد حنفى محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166416   قيدت فى   23-03-2005 برقم ايداع    

4133 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

500 - عبد النبى فتحى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   175509   قيدت فى   19-03-2006 برقم ايداع    

4073 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

501 - عمرو عبد ا بكر مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182287   قيدت فى   11-10-2006 برقم 

ايداع    17149 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

502 - حسن ابراهيم ابراهيم موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189058   قيدت فى   25-06-2007 برقم 

ايداع    10219 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

503 - صيدلية د. محمد ممدوح سالم الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   192269   قيدت فى   2009-03-11 

برقم ايداع    2725 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

504 - محمد السيد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200652   قيدت فى   02-03-2010 برقم ايداع    

3793 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

505 - اسامه محمد طاهر انس عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206270   قيدت فى   

03-10-2010 برقم ايداع    17471 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-02

506 - شرين محمد حسن عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219443   قيدت فى   13-02-2012 برقم 

ايداع    2910 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

507 - شرين محمد حسن عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219443   قيدت فى   28-04-2015 برقم 

ايداع    5497 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

508 - محمد على عبد الرازق عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221299   قيدت فى   2012-04-09 

برقم ايداع    7177 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

509 - محمد رمضان السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222616   قيدت فى   21-05-2012 برقم 

ايداع    10012 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

510 - مصطفى احمد محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224203   قيدت فى   19-07-2012 برقم 

ايداع    13783 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

511 - جيهان شوقى زكى عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236230   قيدت فى   28-02-2016 برقم 

ايداع    2963 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

512 - محمد سيد سلطان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237658   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

13459 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

513 - بشير على عثمان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237835   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

4645 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

514 - مؤمن عصام عبد الغنى عبد الغنى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237956   قيدت فى   

21-11-2016 برقم ايداع    15880 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-20

515 - سامى فاروق رمضان منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239467   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    9228 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

516 - محمد حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239824   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    11622 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

517 - هيثم صبحى محمد السيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239953   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    13106 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

518 - د عادل وهبه سور عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58167   قيدت فى   05-08-1982 برقم 

ايداع    6061 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

519 - مركز تجميل محمد ابو السعود للسيدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105319   قيدت فى   

01-01-1996 برقم ايداع    104 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-31
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520 - احمد عبد النور على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105793   قيدت فى   12-02-1996 برقم 

ايداع    1415 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

521 - وائل سيد سيد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143294   قيدت فى   11-09-2001 برقم ايداع    

9929 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

522 - صيدليه د . فكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146316   قيدت فى   30-03-2002 برقم ايداع    

3386 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

523 - سعيد عبد الحكيم محمود جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148529   قيدت فى   2002-08-05 

برقم ايداع    8579 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

524 - سيد احمد السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149504   قيدت فى   30-09-2002 برقم ايداع    

10780 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

525 - ايمن رشاد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150147   قيدت فى   04-11-2002 برقم ايداع    

12343 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-03

526 - مصطفى زغلول محمد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173265   قيدت فى   27-12-2005 برقم 

ايداع    17612 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

527 - معروف للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188012   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

6947 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

528 - مصطفي عنتر مصطفي الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188204   قيدت فى   2007-04-26 

برقم ايداع    7339 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

529 - محمد حلمى منصور حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   188627   قيدت فى   08-05-2007 برقم 

ايداع    8021 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

530 - عبد التواب ابراهيم احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189436   قيدت فى   2007-09-06 

برقم ايداع    13080 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

531 - نافع على حسن على هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193211   قيدت فى   21-05-2009 برقم 

ايداع    6274 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

532 - محمد احمد انور عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200152   قيدت فى   14-02-2010 برقم 

ايداع    2601 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-13

533 - على حسن على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200666   قيدت فى   03-03-2010 برقم ايداع    

3841 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

534 - محمد محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200979   قيدت فى   14-03-2010 برقم ايداع    

4585 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

535 - وليد محمد محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208750   قيدت فى   09-01-2011 برقم ايداع    

50 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

536 - اميل داود جرجس داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   223485   قيدت فى   21-06-2012 برقم ايداع    

11861 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

537 - امير ابراهيم ميخائيل صداق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224654   قيدت فى   13-08-2012 برقم 

ايداع    14831 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

538 - شريف محمد سيف الدين محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225667   قيدت فى   

19-09-2012 برقم ايداع    17035 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-18

539 - عمرو فؤاد محمود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227564   قيدت فى   14-11-2012 برقم ايداع    

21081 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-13

540 - محمد عبد الرحيم عبد ا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   228007   قيدت فى   2012-11-28 

برقم ايداع    22089 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-27
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541 - محمد رمضان عبد العزيز عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238328   قيدت فى   

12-01-2017 برقم ايداع    731 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-11

542 - علء عبد العال سيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238671   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    3183 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

543 - سامح السيد على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238890   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

4879 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

544 - حسام ناصر جلل محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239005   قيدت فى   2017-04-13 

برقم ايداع    5892 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

545 - زكية يوسف حنا فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239805   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

11492 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

546 - محمد سيد مشعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114240   قيدت فى   28-06-1997 برقم ايداع    

7598 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

547 - فرجة السيد عبد الكريم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147892   قيدت فى   30-06-2002 برقم 

ايداع    7074 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-29

548 - محمد سيد احمد محمد معتوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149329   قيدت فى   18-09-2002 برقم 

ايداع    10339 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

549 - مكتب زويل للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   165409   قيدت فى   14-02-2005 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-13

550 - صيدلية د  مصطفى احمد الدرديري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170607   قيدت فى   2012-08-13 

برقم ايداع    14975 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

551 - الهيثم للطارات والبطاريات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   171929   قيدت فى   01-11-2005 برقم 

ايداع    14826 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

552 - محمد صلح الدين محمد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174809   قيدت فى   2006-02-26 

برقم ايداع    2718 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-25

553 - جرجس ماجد جرجس عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182694   قيدت فى   01-11-2006 برقم 

ايداع    17882 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

554 - محمد احمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   185072   قيدت فى   25-01-2007 برقم ايداع    

1128 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

555 - منال نبيل عبد اللطيف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189402   قيدت فى   29-08-2007 برقم 

ايداع    12800 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

556 - محمد احمد محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193086   قيدت فى   18-05-2009 برقم ايداع    

5995 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-17

557 - بركه عبد المعبود على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   203796   قيدت فى   20-06-2010 برقم 

ايداع    11085 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-19

558 - محمود احمد محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   205752   قيدت فى   05-09-2010 برقم ايداع    

16131 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-04

559 - حسام عزت محمد فتحى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   207991   قيدت فى   09-12-2010 برقم 

ايداع    21290 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

560 - احمد فاروق مرزوق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208525   قيدت فى   29-12-2010 برقم 

ايداع    22648 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

561 - اسحاق جابر عوض غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212639   قيدت فى   13-06-2011 برقم 

ايداع    9923 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

562 - اشرف ابراهيم مصطفى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212856   قيدت فى   2011-06-20 

برقم ايداع    10933 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19
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563 - ساره محمود سمير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219382   قيدت فى   09-02-2012 برقم 

ايداع    2762 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

564 - محمد مسعد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224327   قيدت فى   30-07-2012 برقم ايداع    

14134 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

565 - احمد السعيد محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224420   قيدت فى   02-08-2012 برقم 

ايداع    14156 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

566 - احمد ابراهيم حنفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   224461   قيدت فى   06-08-2012 برقم 

ايداع    14448 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

567 - نزيه سعد عبد النبى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225357   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    

16498 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

568 - عبد الرؤوف عبد ا عبد الرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   234156   قيدت فى   2015-03-26 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

569 - ضياء الدين محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238335   قيدت فى   15-01-2017 برقم 

ايداع    769 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

570 - مختار عبد الرؤوف كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238634   قيدت فى   2017-02-23 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

571 - مصطفى يوسف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238817   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    4208 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

572 - ميلد رزق ا عطا ا عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239443   قيدت فى   2017-06-14 

برقم ايداع    6012 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

573 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239842   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    11863 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

574 - امانى عبد الرحمن امين عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   240093   قيدت فى   

28-09-2017 برقم ايداع    0 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27
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تجديد شركات

1 - مها بدر وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   94759  قيدت فى  26-01-1993 برقم ايداع   598 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2018  12:00:00ص

2 - سينرجى و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   94759  قيدت فى  22-10-2000 برقم ايداع   12508 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2025  12:00:00ص

3 - مها محمد عبد العزيز و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   94759  قيدت فى  22-10-2000 برقم ايداع   

12508 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2025  12:00:00ص

4 - اصبح/  امينه محمدعطيه وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   114907  قيدت فى  02-08-1997 برقم 

ايداع   9021 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  

12:00:00ص

5 - حاتم ابراهيم صالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   135758  قيدت فى  03-07-2000 برقم ايداع   

7901 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2025  12:00:00ص

6 - احمد محمود عبد المحسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   178016  قيدت فى  04-06-2006 برقم 

ايداع   8935 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2026  

12:00:00ص

7 - حسام حمدى وشركاؤه للتجاره والداره والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   204058  قيدت فى  

28-06-2010 برقم ايداع   11700 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2020  12:00:00ص

8 - ابراهيم جاد الحق ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   214736  قيدت فى  25-08-2011 برقم 

ايداع   15174 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  

12:00:00ص

9 - شركه كريم كمال و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222274  قيدت فى  14-05-2012 برقم ايداع   

9441 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

10 - شركة احذية عشري   شركة سبق قيدها برقم :   20735  قيدت فى  17-04-1968 برقم ايداع   416 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2023  12:00:00ص

11 - شركه توستارز اند ايجل العطار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   89077  قيدت فى  1991-03-25 

برقم ايداع   2307 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2026  

12:00:00ص

12 - احمد عبد السميع محجوب وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   135110  قيدت فى  12-08-2007 برقم 

ايداع   12066 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص

13 - سامية شطا وسامح عيسى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   146556  قيدت فى  2002-04-15 

برقم ايداع   4029 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  

12:00:00ص

14 - عبد المحسن حسن سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148766  قيدت فى  20-08-2002 برقم 

ايداع   9176 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  

12:00:00ص

15 - اصبح / مدارس رويال هاوس للغات )رشاد البرتقالى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   156875  

قيدت فى  20-12-2003 برقم ايداع   13355 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2023  12:00:00ص

16 - علء عبدالمؤمن احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   193232  قيدت فى  24-05-2009 برقم 

ايداع   6327 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2024  

12:00:00ص
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17 - ماجد الهللى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222872  قيدت فى  30-05-2012 برقم ايداع   

10588 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

18 - ناصر سلمه محمد نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   235536  قيدت فى  17-11-2015 برقم 

ايداع   14073 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2025  

12:00:00ص

19 - محمد احمد الشهيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236537  قيدت فى  13-04-2016 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2026  12:00:00ص

20 - امكو للخدمات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   86183  قيدت فى  27-05-1990 برقم ايداع   

3874 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  12:00:00ص

21 - امكو للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   86183  قيدت فى  27-05-1990 برقم ايداع   3874 وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  12:00:00ص

22 - امكو توريزم EMECO TOURISM   شركة سبق قيدها برقم :   86183  قيدت فى  1991-05-22 

برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2026  

12:00:00ص

23 - عادل سمير فصيح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   89140  قيدت فى  01-04-1991 برقم ايداع   

2460 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2026  12:00:00ص

24 - حسام رجب الشيخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   110026  قيدت فى  12-06-2008 برقم ايداع   

6709 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2023  12:00:00ص

25 - عروس النيل   شركة سبق قيدها برقم :   110026  قيدت فى  12-06-2008 برقم ايداع   6709 وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2023  12:00:00ص

26 - حسام رجب احمد الشيخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   110026  قيدت فى  23-06-2015 برقم 

ايداع   8207 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2025  

12:00:00ص

27 - عروس النيل للتجارة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   110026  قيدت فى  23-06-2015 برقم 

ايداع   8207 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2025  

12:00:00ص

28 - حسام رجب الشيخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   110026  قيدت فى  21-11-1996 برقم ايداع   

12452 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  12:00:00ص

29 - شركة ايجى بات للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   114223  قيدت 

فى  28-06-1997 برقم ايداع   7550 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2027  12:00:00ص

30 - شركة فرنسيس عبدا و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   139292  قيدت فى  24-01-2001 برقم 

ايداع   815 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00

ص

31 - عبد المسيح معوض وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   147745  قيدت فى  23-06-2002 برقم ايداع   

6744 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2027  12:00:00ص

32 - سمير عيد شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   171513  قيدت فى  15-10-2005 برقم ايداع   

14089 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2025  12:00:00ص

33 - محمد محمد احمد البشبيشى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   185751  قيدت فى  15-02-2007 برقم 

ايداع   2502 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  

12:00:00ص

34 - بهاء بدر بشرى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   221789  قيدت فى  29-04-2012 برقم ايداع   

8308 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

35 - اصبح احمد ثابت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   221945  قيدت فى  03-05-2012 برقم ايداع   

8621 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص
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36 - شركة التوحيد للستيراد والتصدير)رافت حسنى وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   222200  قيدت فى  

10-05-2012 برقم ايداع   9239 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2027  12:00:00ص

37 - محمد احمد على عبد اللطيف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   230016  قيدت فى  2013-09-08 

برقم ايداع   9501 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2023  

12:00:00ص

38 - محمد عبد الفتاح محمد ابو النور وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   231370  قيدت فى  

26-02-2014 برقم ايداع   2115 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2024  12:00:00ص

39 - عربى سيد محمد محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   239110  قيدت فى  02-05-2017 برقم 

ايداع   6682 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

40 - سيد الرملوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57812  قيدت فى  24-06-1982 برقم ايداع   

5922 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  12:00:00ص

41 - المجموعه الهندسية لصناعه المقاولت مهندس \ سيد سيد عبد المطلب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

145572  قيدت فى  16-01-2005 برقم ايداع   796 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/01/2025  12:00:00ص

42 - المجموعه الهندسية لصناعه المقاولت الهندسية سيد سيد عبد المطلب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

145572  قيدت فى  16-01-2005 برقم ايداع   797 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/01/2025  12:00:00ص

43 - المجموعه الهندسيه لصناعه المقاولت المهندس سيد عبد المطلب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

145572  قيدت فى  10-02-2002 برقم ايداع   1627 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/02/2027  12:00:00ص

44 - اصبح  ميديكو فارم للدويه ) محمد محمود قاسم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148436  قيدت فى  

30-07-2002 برقم ايداع   7390 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

45 - ميديكو فارم لتجارة الدويه   شركة سبق قيدها برقم :   148436  قيدت فى  12-07-2017 برقم ايداع   

10144 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  12:00:00ص

46 - فاطمه محمد حسن وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   202646  قيدت فى  12-05-2010 برقم ايداع   

8471 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2025  12:00:00ص

47 - القاعود للطارات والبطاريات -اسلم السيد احمد عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   216688  

قيدت فى  03-11-2011 برقم ايداع   19772 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/11/2026  12:00:00ص

48 - احمد عاطف حسين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222506  قيدت فى  05-07-2012 برقم ايداع   

12674 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص

49 - محمد حسن بركات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   233452  قيدت فى  15-12-2014 برقم ايداع   

14143 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2024  12:00:00ص

50 - ابراهيم حجازى فهمى ابو العزم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   235936  قيدت فى  2016-01-18 

برقم ايداع   562 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2026  

12:00:00ص

51 - الداو القابضة للستثمارات المالية   شركة سبق قيدها برقم :   239521  قيدت فى  22-06-2017 برقم 

ايداع   9530 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  

12:00:00ص

52 - محمد عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239784  قيدت فى  03-08-2017 برقم ايداع   

11367 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص
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53 - بلل محمود ابو المجد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   87027  قيدت فى  06-09-1990 برقم ايداع   

6010 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2025  12:00:00ص

54 - عبله عبد الكريم سالم عزام وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   88108  قيدت فى  19-12-1990 برقم 

ايداع   9008 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2025  

12:00:00ص

55 - شركه محمد هشام بهى عبد الرحمن   شركة سبق قيدها برقم :   106397  قيدت فى  01-04-1996 برقم 

ايداع   2988 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2026  

12:00:00ص

56 - اشرف فلتس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   133543  قيدت فى  11-03-2000 برقم ايداع   

3015 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2025  12:00:00ص

57 - محسن محفوظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   143047  قيدت فى  29-08-2001 برقم ايداع   

9417 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  12:00:00ص

58 - اصبح وجدى محمد عبد الواحد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148904  قيدت فى  2002-08-27 

برقم ايداع   9462 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

59 - بلوم مصر لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   148930  قيدت فى  28-08-2002 برقم 

ايداع   9510 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

60 - نبيل فتوح حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   155200  قيدت فى  02-09-2003 برقم ايداع   

9503 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2023  12:00:00ص

61 - سعيد عبد العزيز ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   167501  قيدت فى  10-05-2005 برقم 

ايداع   6249 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2025  

12:00:00ص

62 - عبد ا حاتم ابو الوفا زهدي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   183672  قيدت فى  2006-11-30 

برقم ايداع   19770 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2026  

12:00:00ص

63 - سعد طه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   192617  قيدت فى  03-05-2009 برقم ايداع   4900 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2024  12:00:00ص

64 - محمود محمد صلح الدين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   225247  قيدت فى  06-09-2012 برقم 

ايداع   16075 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  

12:00:00ص

65 - المصرية للسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   237849  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

14775 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

66 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237849  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

14775 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

67 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237849  قيدت فى  07-11-2016 برقم ايداع   

15063 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  12:00:00ص

68 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237849  قيدت فى  07-11-2016 برقم ايداع   

15064 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  12:00:00ص

69 - المصريه للسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   237849  قيدت فى  18-01-2017 برقم ايداع   

1512486 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  12:00:00

ص

70 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   237849  قيدت فى  18-01-2017 برقم ايداع   

1512486 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  12:00:00

ص
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71 - محمد على عطا ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111759  قيدت فى  27-02-1997 برقم ايداع   

2650 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

72 - شركة محمد عبداللطيف الشرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114443  قيدت فى  

08-07-1997 برقم ايداع   8038 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/07/2027  12:00:00ص

73 - كارولين جورج يوسف وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   148670  قيدت فى  13-08-2002 برقم 

ايداع   8919 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

74 - ادارة سعد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   160031  قيدت فى  31-05-2004 برقم ايداع   6666 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2024  12:00:00ص

75 - محمود سعد محمد وشركاه لتجاره الموبيليا   شركة سبق قيدها برقم :   171027  قيدت فى  

21-09-2005 برقم ايداع   13143 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2025  12:00:00ص

76 - شركة الخبرة الستشارية عن الوراق المالية KPMG حازم حسن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

189222  قيدت فى  24-07-2007 برقم ايداع   11999 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

77 - محمد نصر الدين عبد الرحمن عيسي واحمد نصر الدين عبد الرحمن عيسى وشركائهم   شركة سبق قيدها 

برقم :   189290  قيدت فى  07-08-2007 برقم ايداع   11904 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

78 - ممدوح امام حسانين ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   193106  قيدت فى  2009-05-19 

برقم ايداع   6043 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2024  

12:00:00ص

79 - صباح احمد عبد العليم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   208402  قيدت فى  26-12-2010 برقم 

ايداع   12304 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2025  

12:00:00ص

80 - نبيله فتح ا وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   216450  قيدت فى  27-10-2011 برقم ايداع   

19127 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2026  12:00:00ص

81 - رشاد عبد الحميد شكرى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   239491  قيدت فى  2017-06-20 

برقم ايداع   9374 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  

12:00:00ص

82 - امانى سمير ابراهيم قاسم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   239516  قيدت فى  22-06-2017 برقم 

ايداع   9501 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  

12:00:00ص

83 - عبد الغنى محمد محمود احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   239837  قيدت فى  2017-08-09 

برقم ايداع   11728 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

84 - شركه ابراهيم محمد فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51199  قيدت فى  16-08-1980 برقم 

ايداع   4918 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2025  

12:00:00ص

85 - اصبح محمد ابراهيم محمد زين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115254  قيدت فى  1997-08-19 

برقم ايداع   9838 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  

12:00:00ص

86 - مجدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   115325  قيدت فى  23-08-1997 برقم ايداع   79993 

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص
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87 - خالد عبدالمنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   117075  قيدت فى  11-11-1997 برقم ايداع   

14165 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2022  12:00:00ص

88 - رمضان عزمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   124018  قيدت فى  01-11-1998 برقم ايداع   

13392 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2023  12:00:00ص

89 - المجموعه الطبيه الستشاريه )مركز الطاهره للشعه(   شركة سبق قيدها برقم :   144086  قيدت فى  

24-04-2017 برقم ايداع   6381 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

90 - عصام على الشيخ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   144086  قيدت فى  24-04-2017 برقم ايداع   

6381 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

91 - المجموعه الطبيه الستشاريه مركز الطاهره للشعه   شركة سبق قيدها برقم :   144086  قيدت فى  

29-10-2001 برقم ايداع   12824 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2026  12:00:00ص

92 - عصام على الشيخ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   144086  قيدت فى  29-10-2001 برقم ايداع   

12824 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2026  12:00:00ص

93 - ادهم عبد عبيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   221528  قيدت فى  18-04-2012 برقم ايداع   

7751 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص

94 - اكوا مارينا   شركة سبق قيدها برقم :   224911  قيدت فى  02-10-2013 برقم ايداع   10693 وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2023  12:00:00ص

95 - مينا اشرف عزيز عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224911  قيدت فى  02-10-2013 برقم 

ايداع   10693 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2023  

12:00:00ص

96 - مينا اشرف عزيز عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224911  قيدت فى  27-08-2012 برقم 

ايداع   15337 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

97 - شركه الجيزه لمخازن التبريد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   66707  قيدت فى  11-12-1993 برقم 

ايداع   7956 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2023  

12:00:00ص

98 - جورج ابراهيم وابراهيم ميخائيل   شركة سبق قيدها برقم :   118320  قيدت فى  10-01-1998 برقم 

ايداع   325 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2018  12:00:00

ص

99 - شركة ناصر جابر ابو الفتوح مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   174010  قيدت فى  

30-01-2006 برقم ايداع   1173 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2026  12:00:00ص

100 - شركه المانه باسم رشدي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191794  قيدت فى  2008-11-24 

برقم ايداع   12466 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2023  

12:00:00ص

101 - احمد مجدى محمد ابو طالب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205334  قيدت فى  2010-08-16 

برقم ايداع   14696 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2025  

12:00:00ص

102 - ياسر محمد احمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221190  قيدت فى  05-04-2012 برقم 

ايداع   6893 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

103 - محمد احمد عبد الجواد وشريكة احمد نور   شركة سبق قيدها برقم :   222057  قيدت فى  

07-05-2012 برقم ايداع   8912 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص
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104 - حسن صلح عبد العزيزوشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222406  قيدت فى  16-05-2012 برقم 

ايداع   9752 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

105 - حمدى شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222656  قيدت فى  22-05-2012 برقم ايداع   

10101 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

106 - ورثة المرحوم ابراهيم سعيد عبد الرحمن الطناشى   شركة سبق قيدها برقم :   223979  قيدت فى  

12-07-2012 برقم ايداع   13206 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2027  12:00:00ص

107 - فيصل حسن عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   224233  قيدت فى  24-07-2012 برقم 

ايداع   13856 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  

12:00:00ص

108 - عصام عبد العزيز درويش وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   224800  قيدت فى  2012-08-16 

برقم ايداع   15093 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2022  

12:00:00ص

109 - اصبح / عربى شاكر عبد العاطى بركة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   231442  قيدت فى  

09-03-2014 برقم ايداع   2609 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2024  12:00:00ص

110 - شركة محمد الفقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111462  قيدت فى  12-02-1997 برقم ايداع   

1438 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2027  12:00:00ص

111 - شركة عزه يوسف محمد العراقى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   114134  قيدت فى  

23-06-1997 برقم ايداع   7359 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2027  12:00:00ص

112 - ناصف وجدى محمد متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115032  قيدت فى  2005-05-08 

برقم ايداع   6065 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2025  

12:00:00ص

113 - ناصف وجدى محمد متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115032  قيدت فى  1997-08-09 

برقم ايداع   9332 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

114 - حافظ محمد طلبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148713  قيدت فى  14-08-2002 برقم ايداع   

9007 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

115 - اشرف محمود محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   196789  قيدت فى  13-10-2009 برقم 

ايداع   14504 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2024  

12:00:00ص

116 - عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   206891  قيدت فى  25-10-2010 برقم ايداع   18722 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2025  12:00:00ص

117 - عاطف حسنى امام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221014  قيدت فى  29-02-2012 برقم ايداع   

6422 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2022  12:00:00ص

118 - شريف محمد محمد جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224294  قيدت فى  29-07-2012 برقم 

ايداع   14054 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

119 - احمد محمد عبداللطيف محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224429  قيدت فى  2012-08-05 

برقم ايداع   14378 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  

12:00:00ص

120 - عماد الدين عزت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224606  قيدت فى  09-08-2012 برقم ايداع   

12722 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص
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121 - علية عبد الرحيم صبرى و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   234703  قيدت فى  2015-06-21 

برقم ايداع   8078 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2025  

12:00:00ص

122 - وحيد عواد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22997  قيدت فى  24-06-1970 برقم ايداع   

850 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2025  12:00:00ص

123 - عادل رشاد محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   107543  قيدت فى  26-06-1996 برقم ايداع   

6243 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  12:00:00ص

124 - شركة المانه عبد الناصر جمال محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   110335  قيدت فى  

08-12-1996 برقم ايداع   13196 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2026  12:00:00ص

125 - شركة فيفاء انترناشيونال للتوريدات والمقاولت حسن عوض ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

112462  قيدت فى  30-03-1997 برقم ايداع   3629 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/03/2027  12:00:00ص

126 - ماجده فهيم يوسف وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   112720  قيدت فى  10-04-1997 برقم ايداع   

4182 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  12:00:00ص

127 - علء الدين عبدالستار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117410  قيدت فى  26-11-1997 برقم 

ايداع   14962 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2022  

12:00:00ص

128 - موسى هليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   149068  قيدت فى  04-09-2002 برقم ايداع   

9792 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00ص

129 - محمد عبد المنعم حافظ وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   149205  قيدت فى  28-06-2015 برقم 

ايداع   8363 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2025  

12:00:00ص

130 - محمد عبد المنعم حافظ وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   149205  قيدت فى  14-09-2002 برقم 

ايداع   10101 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  

12:00:00ص

131 - سمير سيد محمد احمد عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   190859  قيدت فى  

27-05-2008 برقم ايداع   5997 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2023  12:00:00ص

132 - ابراهيم على وشريكته)الفنية للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   208109  قيدت فى  

14-12-2010 برقم ايداع   21581 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2025  12:00:00ص

133 - رضا ريان عبد الفتاح محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   232049  قيدت فى  2014-05-26 

برقم ايداع   5945 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2024  

12:00:00ص

134 - ياسر محمد المعتز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   238874  قيدت فى  03-03-2017 برقم ايداع   

4715 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2027  12:00:00ص

135 - شركة مصر لصناعه لوازم المواسير والمسبوكات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   93416  قيدت فى  

30-08-1992 برقم ايداع   5736 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

136 - سمير رياض داود وشريكه صيدليه كيلوباتر   شركة سبق قيدها برقم :   109957  قيدت فى  

19-11-1996 برقم ايداع   12301 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2026  12:00:00ص

137 - على سعد البلصى   شركة سبق قيدها برقم :   115062  قيدت فى  11-08-1997 برقم ايداع   

9389 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2027  12:00:00ص
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138 - شركه كيلنى للمنتجات المصريه   شركة سبق قيدها برقم :   125521  قيدت فى  23-01-1999 برقم 

ايداع   521 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2024  12:00:00

ص

139 - سامى حنا رياض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   126650  قيدت فى  17-03-1999 برقم ايداع   

73101 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2024  12:00:00ص

140 - شركة ابو نصير للتجارة - استيراد و تصدير   شركة سبق قيدها برقم :   140722  قيدت فى  

21-04-2001 برقم ايداع   4129 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/04/2026  12:00:00ص

141 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   146670  

قيدت فى  23-04-2002 برقم ايداع   4314 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/04/2027  12:00:00ص

142 - زينهم احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148743  قيدت فى  18-08-2002 برقم ايداع   

9107 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2027  12:00:00ص

143 - اصبح/ امل بدر عويس وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   225340  قيدت فى  09-09-2012 برقم 

ايداع   16269 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  

12:00:00ص

144 - على بربرى على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   235312  قيدت فى  19-10-2015 برقم ايداع   

0 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2025  12:00:00ص

145 - محمد عبدالمنعم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   95634  قيدت فى  26-05-1993 برقم 

ايداع   3226 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  

12:00:00ص

146 - الشركه المصريه لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   146670  قيدت 

فى  23-05-2017 برقم ايداع   7943 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2027  12:00:00ص

147 - اميمة حسان طلبه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   147588  قيدت فى  15-06-2002 برقم ايداع   

6407 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

148 - سيد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   147854  قيدت فى  29-06-2002 برقم ايداع   

6998 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2027  12:00:00ص

149 - المزرعة   شركة سبق قيدها برقم :   147854  قيدت فى  27-03-2008 برقم ايداع   1000012 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2023  12:00:00ص

150 - سيد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   147854  قيدت فى  27-03-2008 برقم ايداع   

1000012 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2023  12:00:00

ص

151 - شركة لبيع المصنوعات الحديثة مجدى حسن اسماعيل وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   148705  

قيدت فى  14-08-2002 برقم ايداع   8985 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/08/2027  12:00:00ص

152 - مخبز الخوه الطباقي عبد المحسن محمد علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   187795  قيدت فى  

16-04-2007 برقم ايداع   6505 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/04/2027  12:00:00ص

153 - وائل حامد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   211779  قيدت فى  19-05-2011 برقم ايداع   7798 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2026  12:00:00ص

154 - كيميدار للستثمار والتنمية السياحية )كيمتيل( " ش . م . م "   شركة سبق قيدها برقم :   93131  قيدت 

فى  27-07-1992 برقم ايداع   4668 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2027  12:00:00ص
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155 - ياسر عبد السميع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115287  قيدت فى  20-08-1997 برقم ايداع   

9922 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص

156 - البنك العقارى المصرى العربى ) شركه مساهمه مصريه (   شركة سبق قيدها برقم :   132148  قيدت 

فى  01-06-2005 برقم ايداع   8067 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2025  12:00:00ص

157 - كمبيو سيتى على محسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   145054  قيدت فى  13-01-2002 برقم 

ايداع   466 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2027  12:00:00

ص

158 - ميلد وهبه صليب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   147384  قيدت فى  03-06-2002 برقم ايداع   

5877 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

159 - ميلد وهبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   147384  قيدت فى  28-11-2010 برقم ايداع   

20595 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  12:00:00ص

160 - جمال توفيق جندى ميخائيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   185783  قيدت فى  2007-02-08 

برقم ايداع   2564 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2027  

12:00:00ص

161 - مجدى عبد الحميد محمود و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   214366  قيدت فى  2012-05-20 

برقم ايداع   9890 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  

12:00:00ص

162 - مجدى عبد الحميد محمود محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   214366  قيدت فى  

11-08-2011 برقم ايداع   14323 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2026  12:00:00ص

163 - احمد فتحى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   224359  قيدت فى  31-07-2012 برقم ايداع   

14222 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  12:00:00ص

164 - عمرو الشبراوى شحاته مصطفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   224802  قيدت فى  

16-08-2012 برقم ايداع   15096 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/08/2027  12:00:00ص

165 - محمد اكرم عبد الحميد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236721  قيدت فى  2016-05-17 

برقم ايداع   0 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2026  

12:00:00ص

166 - شركة شيماء مصطفى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   239775  قيدت فى  02-08-2017 برقم 

ايداع   11285 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  

12:00:00ص

167 - ناصر محمود فريد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   109128  قيدت فى  10-10-1996 برقم ايداع   

10473 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2026  12:00:00ص

168 - احمد مهيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115390  قيدت فى  25-08-1997 برقم ايداع   

10148 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2027  12:00:00ص

169 - شركة مصطفى محمود , مسعد حسن لتصنيع الملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   127970  

قيدت فى  25-05-1999 برقم ايداع   6069 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/05/2024  12:00:00ص

170 - اصبح  اشرف محمد منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   149111  قيدت فى  2002-09-08 

برقم ايداع   9884 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2027  

12:00:00ص

171 - ناصر موسى السنوسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   163753  قيدت فى  30-11-2004 برقم 

ايداع   14873 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2024  

12:00:00ص
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172 - محمد محمود زكى عبد ا وشركيه لبيع الملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   168007  قيدت 

فى  30-05-2005 برقم ايداع   7302 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2025  12:00:00ص

173 - طه سيد عبد العاطى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   204441  قيدت فى  11-07-2010 برقم 

ايداع   12595 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2025  

12:00:00ص

174 - " نادك "   شركة سبق قيدها برقم :   71677  قيدت فى  28-06-1997 برقم ايداع   7607 وفى تاريخ  

21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

175 - محمد عبد اللطيف محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   71677  قيدت فى  28-06-1997 برقم 

ايداع   7607 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

176 - شركة نمير للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   71677  قيدت فى  16-10-1986 برقم ايداع   

7835 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2026  12:00:00ص

177 - شركة على وحلمى وحسن للمجوهرات   شركة سبق قيدها برقم :   112528  قيدت فى  1997-04-02 

برقم ايداع   3782 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

178 - عباس على رافت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148489  قيدت فى  03-08-2002 برقم ايداع   

8513 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص

179 - اصبح / سامحي عبدالحكيم نادي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   167985  قيدت فى  

29-05-2005 برقم ايداع   7244 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2025  12:00:00ص

180 - ميديا ليف للنتاج والتوزيع الفنى MEDIA life broduction & DISTRIBUTION   شركة سبق 

قيدها برقم :   189043  قيدت فى  21-06-2007 برقم ايداع   10113 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

181 - محمد عبد الرحمن احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   205886  قيدت فى  15-09-2010 برقم 

ايداع   16472 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2025  

12:00:00ص

182 - ساميه جمال الدين خلف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   223332  قيدت فى  14-06-2012 برقم 

ايداع   11706 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

183 - حسام مجدى فهيم رفله و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   224102  قيدت فى  17-07-2012 برقم 

ايداع   13528 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

184 - جمال عبد المعتمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224723  قيدت فى  15-08-2012 برقم ايداع   

14952 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

185 - هيثم السعيد محمد بندارى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   238802  قيدت فى  14-03-2017 برقم 

ايداع   1066 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  

12:00:00ص

186 - تم فسخ الشركه بحكم محكمه   شركة سبق قيدها برقم :   89030  قيدت فى  19-03-1991 برقم ايداع   

2187 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2026  12:00:00ص

187 - امير وشركاه للدعايه والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   108759  قيدت فى  17-07-2017 برقم 

ايداع   10375 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص
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188 - امير وجلل للدعاية و والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   108759  قيدت فى  13-10-2001 برقم 

ايداع   11126 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2026  

12:00:00ص

189 - مكتب طيبة جروب للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   108759  قيدت فى  2001-10-13 

برقم ايداع   11126 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2026  

12:00:00ص

190 - زهير لبيع اسطوانات غاز البوتجاز   شركة سبق قيدها برقم :   109406  قيدت فى  2010-01-28 

برقم ايداع   1539 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2025  

12:00:00ص

191 - سوميه زهير وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   109406  قيدت فى  28-01-2010 برقم ايداع   

1539 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2025  12:00:00ص

192 - اصبح محمد مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109406  قيدت فى  24-10-1996 برقم 

ايداع   11102 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  

12:00:00ص

193 - عبد النبى محمد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   127564  قيدت فى  09-05-1999 برقم 

ايداع   5143 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2024  

12:00:00ص

194 - رشا ابو الريش وشريكها -- نيوبرودكشن   شركة سبق قيدها برقم :   145813  قيدت فى  

02-03-2002 برقم ايداع   2257 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

195 - عاطف سيد عبد اللطيف الموشى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   189956  قيدت فى  

25-12-2007 برقم ايداع   16693 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2022  12:00:00ص

196 - محمد حسن صبرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   218134  قيدت فى  27-12-2011 برقم ايداع   

22914 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2026  12:00:00ص

197 - جراند ستارز للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )عادل كامل على وشريكه(   شركة سبق قيدها 

برقم :   224757  قيدت فى  15-08-2012 برقم ايداع   15012 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

198 - اوسكار فيديو فيلم " عادل رشدى عبيد وشركاه "   شركة سبق قيدها برقم :   91386  قيدت فى  

07-12-1991 برقم ايداع   9209 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2026  12:00:00ص

199 - منصور محمود حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97209  قيدت فى  05-12-1993 برقم ايداع   

7772 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2023  12:00:00ص

200 - نصر ناروز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109446  قيدت فى  26-10-1996 برقم ايداع   

11166 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  12:00:00ص

201 - شركة ايفون سمير راضى حنا وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   143831  قيدت فى  

14-10-2001 برقم ايداع   11204 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/10/2026  12:00:00ص

202 - احمد جلل سيد احمد حسين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   201551  قيدت فى  2010-04-04 

برقم ايداع   6006 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2025  

12:00:00ص

203 - اصبحت/ اعمار للمقاولت وتوريدات مواد البناء / اسماعيل احمد اسماعيل وشريكته   شركة سبق قيدها 

برقم :   224643  قيدت فى  12-08-2012 برقم ايداع   14794 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص
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204 - عبد الفتاح عبد الفتاح سيد احمد السجينى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   235438  قيدت فى  

10-11-2015 برقم ايداع   0 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/11/2025  12:00:00ص

205 - محمد عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114914  قيدت فى  03-08-1997 برقم ايداع   

9033 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص

206 - حنان ابوالحسن عباس  محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   137554  قيدت فى  2000-10-07 

برقم ايداع   11905 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2025  

12:00:00ص

207 - عيد صلح عيد مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   224534  قيدت فى  07-08-2012 برقم 

ايداع   24579 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

208 - عادل على محمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   224725  قيدت فى  14-08-2012 برقم 

ايداع   14956 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

209 - اللكترونية لخدمات الدارة فى مجال صناديق الستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   236578  قيدت فى  

19-04-2016 برقم ايداع   5710 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2026  12:00:00ص

210 - زكريا ايوب وجمال ماهر   شركة سبق قيدها برقم :   237483  قيدت فى  06-09-2016 برقم ايداع   

12206 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2026  12:00:00ص

211 - اصبح/ شركة الصفا للستثمار والتسويق العقاري وادارة المشروعات عبدا احمد عبدا ومحمد فتحي 

محمد عبدا وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   239017  قيدت فى  16-04-2017 برقم ايداع   5992 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

212 - شركه تكنوكوم للتوكيلت التجاريه ش .ذ 0 م . م   شركة سبق قيدها برقم :   93639  قيدت فى  

26-09-1992 برقم ايداع   6614 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2027  12:00:00ص

213 - شركه لبوم عبد الحميد الحسينى ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97666  قيدت فى  

10-01-1994 برقم ايداع   272 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2024  12:00:00ص

214 - حسن ابراهيم عبدالمجيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114683  قيدت فى  1997-07-21 

برقم ايداع   7559 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2027  

12:00:00ص

215 - شركة احمد حمدى سالم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   138129  قيدت فى  06-11-2000 برقم 

ايداع   13130 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2025  

12:00:00ص

216 - خالد صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   148445  قيدت فى  31-07-2002 برقم ايداع   

8417 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  12:00:00ص

217 - اسماعيل كمال السيد زغلول شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   149067  قيدت فى  2002-09-04 

برقم ايداع   9791 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

218 - محمد محمود حسان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161879  قيدت فى  24-08-2004 برقم ايداع   

10748 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2024  12:00:00ص

219 - محمد محمود حسان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   161879  قيدت فى  18-10-2010 برقم ايداع   

18248 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2025  12:00:00ص
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220 - اصبح طلعت نظيره مسعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   166950  قيدت فى  2005-04-13 

برقم ايداع   5200 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2025  

12:00:00ص

221 - المجموعه العربيه للتكنولوجيا المتكامله )اجتيك(   شركة سبق قيدها برقم :   166950  قيدت فى  

13-04-2005 برقم ايداع   5200 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2025  12:00:00ص

222 - شحاته لطفى وشريكه رمضان ثابت الزهرى   شركة سبق قيدها برقم :   201748  قيدت فى  

12-04-2010 برقم ايداع   67162 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2025  12:00:00ص

223 - عبد الرؤف عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   221804  قيدت فى  29-04-2012 برقم ايداع   

8337 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

224 - عبد الفتاح سعد عبد الفتاح و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   221855  قيدت فى  2012-04-30 

برقم ايداع   9442 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  

12:00:00ص

225 - اصبح  احمد فاروق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   225051  قيدت فى  02-09-2012 برقم 

ايداع   15699 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  

12:00:00ص

226 - عبدا محمد وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   233014  قيدت فى  26-10-2014 برقم ايداع   

11501 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

227 - ايمن حسين فهمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239556  قيدت فى  10-07-2017 برقم ايداع   

9941 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  12:00:00ص

228 - اصبح  الشرقاوى للتجارة والتوريدات العامه   شركة سبق قيدها برقم :   239592  قيدت فى  

12-07-2017 برقم ايداع   10166 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2027  12:00:00ص

229 - فينبى للستشارات المالية عن الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   239904  قيدت فى  

21-08-2017 برقم ايداع   12986 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

230 - عبدالستار قاسم وشركاه لبيع وشحن واصلح البطاريات   شركة سبق قيدها برقم :   56093  قيدت فى  

01-02-1982 برقم ايداع   1186 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2027  12:00:00ص

231 - مجدى رضوان محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   189422  قيدت فى  04-09-2007 برقم 

ايداع   13006 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

232 - محمود جابر محمود وشريكه عصام الدين سعيد   شركة سبق قيدها برقم :   224174  قيدت فى  

19-07-2012 برقم ايداع   13700 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2027  12:00:00ص

233 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  09-03-2016 برقم ايداع   3644 وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  12:00:00ص

234 - محمد عزت عبد الرحيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  09-03-2016 برقم 

ايداع   3644 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  

12:00:00ص

235 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  20-04-2017 برقم ايداع   1512483 وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص
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236 - محمد عزت عبد الرحيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  20-04-2017 برقم 

ايداع   1512483 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص

237 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  20-04-2017 برقم ايداع   1512484 وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص

238 - محمد عزت عبد الرحيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  20-04-2017 برقم 

ايداع   1512484 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص

239 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  20-04-2017 برقم ايداع   1512485 وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص

240 - محمد عزت عبد الرحيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   236319  قيدت فى  20-04-2017 برقم 

ايداع   1512485 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص

241 - العبد للستثمار والتصنيع وتجاره الحلوى   شركة سبق قيدها برقم :   238194  قيدت فى  

26-12-2016 برقم ايداع   17896 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2026  12:00:00ص

242 - اصبح / حربونك للتجاره والتوريدات العموميه والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   

239881  قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   12402 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

243 - شركة ليفيل - الصياد و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   115823  قيدت فى  10-03-2001 برقم 

ايداع   2398 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  

12:00:00ص

244 - شركه ليفيل الصياد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115823  قيدت فى  14-09-1997 برقم ايداع   

11098 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

245 - مهندس  حسن جمعة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134045  قيدت فى  11-04-2000 برقم 

ايداع   4115 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2025  

12:00:00ص

246 - اصبح جمال مجاهد ابو السعود سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   168711  قيدت فى  

27-06-2005 برقم ايداع   8735 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2025  12:00:00ص

247 - المساهمه المصريه للمقاولت ) العبد (   شركة سبق قيدها برقم :   201701  قيدت فى  2010-04-11 

برقم ايداع   6649 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2025  

12:00:00ص

248 - معامل البوشى وشركاة للتحاليل الطبية وابحاث الدم   شركة سبق قيدها برقم :   215223  قيدت فى  

19-09-2011 برقم ايداع   16320 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2026  12:00:00ص

249 - اصبح / اشرف محمد سليمان صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   223316  قيدت فى  

14-06-2012 برقم ايداع   11667 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2027  12:00:00ص

250 - اصبح / احمد هلل حجاج محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   225925  قيدت فى  

26-09-2012 برقم ايداع   17558 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2027  12:00:00ص

251 - حسن رزق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   238528  قيدت فى  09-02-2017 برقم ايداع   

2083 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  12:00:00ص
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252 - ايناس عبدا فهمى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   251066  قيدت فى  11-03-2007 برقم 

ايداع   1517319 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  

12:00:00ص

253 - شركة اصول E.S.B للوساطة فى الوراق المالية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   251071  قيدت 

فى  30-11-2008 برقم ايداع   1000010 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/11/2023  12:00:00ص

254 - مديحة مصطفى اسماعيل   شركة سبق قيدها برقم :   72122  قيدت فى  26-11-1986 برقم ايداع   

8957 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2026  12:00:00ص

255 - اصبح بشرى حلمى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93485  قيدت فى  06-09-1992 برقم ايداع   

6023 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

256 - اصبح/ عصمت محمد مسعد ربيع وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   99648  قيدت فى  

27-07-2006 برقم ايداع   12721 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2026  12:00:00ص

257 - المكتب التجارى الدولى   شركة سبق قيدها برقم :   99648  قيدت فى  27-07-2006 برقم ايداع   

12721 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00ص

258 - سمير عبد الحكيم وشركاه )شركه كوكيت للملبس (   شركة سبق قيدها برقم :   115538  قيدت فى  

01-09-1997 برقم ايداع   10478 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/08/2027  12:00:00ص

259 - سمير عبد الحكيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115538  قيدت فى  25-10-2011 برقم ايداع   

18923 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

260 - كوكيت للملبس   شركة سبق قيدها برقم :   115538  قيدت فى  25-10-2011 برقم ايداع   18923 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

261 - اصبحت / حازم الليثي وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   115723  قيدت فى  09-09-1997 برقم 

ايداع   10869 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  

12:00:00ص

262 - المصريه للستيراد والتصدير ابو الفضل توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   165149  قيدت فى  

11-04-2011 برقم ايداع   5208 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2026  12:00:00ص

263 - محمد احمد عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   207420  قيدت فى  10-11-2010 برقم 

ايداع   19972 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  

12:00:00ص

264 - ابو بكر صلح و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   216801  قيدت فى  15-11-2011 برقم ايداع   

20034 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2026  12:00:00ص

265 - يوسف ممدوح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   221383  قيدت فى  11-04-2012 برقم ايداع   

7363 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

266 - محمود فتحى سلمة و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   225567  قيدت فى  17-09-2012 برقم 

ايداع   16809 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  

12:00:00ص

267 - محمد محمود صفوت محمد خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   45773  قيدت فى  

10-10-1978 برقم ايداع   4970 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2023  12:00:00ص

268 - الشركه الوطنيه للوجبات الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   60176  قيدت فى  02-03-1983 برقم 

ايداع   1364 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2023  

12:00:00ص
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269 - الشركه المصريه اللمانيه لمعالجه الهواء وابحاث   شركة سبق قيدها برقم :   69474  قيدت فى  

13-11-1986 برقم ايداع   8622 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2026  12:00:00ص

270 - شركه النجاز للحاق العماله المصريه بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   93397  قيدت فى  

27-08-1992 برقم ايداع   5669 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2027  12:00:00ص

271 - اولد احمد جوده لمواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   143604  قيدت فى  30-09-2001 برقم 

ايداع   10661 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2026  

12:00:00ص

272 - ممدوح احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143604  قيدت فى  14-12-2009 برقم ايداع   

18235 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2024  12:00:00ص

273 - ابراهيم هاشم عبد السلم , خميس محمد اسماعيل مهدى   شركة سبق قيدها برقم :   168175  قيدت فى  

06-06-2005 برقم ايداع   7616 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2025  12:00:00ص

274 - المصرية للغذية " بسكو مصر "   شركة سبق قيدها برقم :   189528  قيدت فى  25-09-2007 برقم 

ايداع   13685 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  

12:00:00ص

275 - احمد محمد سعيد وشريكه يسرى محمد المعتصم بال   شركة سبق قيدها برقم :   234174  قيدت فى  

30-03-2015 برقم ايداع   4212 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2025  12:00:00ص

276 - شركة رشدى عبد الوهاب عبد السلم على و احمد زهران فتحى احمد   شركة سبق قيدها برقم :   

238531  قيدت فى  09-02-2017 برقم ايداع   2122 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/02/2027  12:00:00ص

277 - حسين محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   239776  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   

11286 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

Page 132 of 132 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


