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قيود أفراد

1 - نسيبه عبدالغفار محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5140 

ورقم قيد 38228    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة الحى 

16 عمارة 20 مج 4 مكتب 24 الشيخ زايد

2 - احمد عاطف عبدالحميد حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5142 

ورقم قيد 38229    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته( وتجارة مواسير 

ولوازمها., بجهة محافظة الجيزة الحى 12 سنتر ميك ماك التجارى محل 3 الدور الرضى

3 - مطعم جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5148 ورقم قيد 

38230    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 2 الزياد مول الحى 3 الشيخ زايد

4 - عبدالقادر صالح عبدالقادر السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5149 ورقم قيد 38231    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عامة فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 4 الحى السادس مج 7

5 - محمد على ابراهيم ابواليزيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5151 

ورقم قيد 38233    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عامة ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة الحى السادس منطقة ابنى بيتك منطقة 6 عقار 571

6 - سالم خميس على عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5152 ورقم 

قيد 38234    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل 3 ع 61تعاونيات 164 ع

7 - ابراهيم احمد فرج زلط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5153 ورقم 

قيد 38235    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل 2 سوق 4 منطقة 5 ابنى بيتك حدائق 

اكتوبر

8 - امنه عبدالتواب عبدالرحمن سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5154 ورقم قيد 38236    محل رئيسى  عن تجارة الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة الجيزة محل بالدور 

الرضي ع 13 ح12 مج4

9 - حسين محمد حسين عرفه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5155 

ورقم قيد 38237    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة الجيزة مكتب رقم 12 الدور الثالث مول السويدى المحور المركزى

10 - سعيد محمد عبدالرؤف المغربى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5163 ورقم قيد 38239    محل رئيسى  عن تجارة الوميتال, بجهة محافظة الجيزة الحى ال11 التحاد التعاونى 

محل 5 عمارة 56

11 - عمرو محمد عبدالسلم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5167 ورقم قيد 38240    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة ح 6-  

800 فدان قطاع ج سوق 5 مكتب 16

12 - عيد ربيع علوانى حميده تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5206 

ورقم قيد 25650    رئيسى آخر  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الجيزة محلت رقم 24-25-26 الدور 

الرضي عماره 91 مشروع على الدين سيتى مول المحور المركزي

13 - مؤمن سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5181 ورقم 

قيد 38241    محل رئيسى  عن ورشة خراطه معادن وتشغيل معادن وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

مجمع الصناع المتحدون منطقه صناعيه 3 ورشة 19ب ق231
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14 - ممدوح عبدالرازق عارف عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 5182 ورقم قيد 38242    محل رئيسى  عن تجارة القمشه, بجهة محافظة الجيزة سوق الجمله مبنى 

الفردوس خدمات محل رقم 10

15 - مصطفى محمد مصطفى طاحون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5189 ورقم قيد 38243    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتشطيبات متكاملة, بجهة محافظة الجيزة مكتب 

ارضى ع 946 حى 3 مج 5

16 - محمد محمود حسن محمد حمزه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5192 ورقم قيد 38245    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وصيانة منشات, بجهة محافظة الجيزة مكتب 1 

الدور الرضي ع 31 البشاير

17 - احمد محمد شعبان سالم القصاص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5194 ورقم قيد 38247    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة محل 2 مبنى 9 خدمات فروع طيبة 

جاردنز التوسعات الشمالية

18 - احمد هانى حسنى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5195 

ورقم قيد 38248    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة ح 2 محور الكفراوى محل 

36 المركز التجارى الحديث

19 - اسراء جمال عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5201 ورقم قيد 38250    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة الحى 5 عقد اول عقار 

280 شقه 1 دور ارضي شارع الفيروز

20 - على عبدالعزيز عبدالعزيز المصرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 5204 ورقم قيد 38251    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة مشروع السكان 

الجتماعى عماره 200 شقه 4 منطقه 247

21 - محمد حمدى صابر السعيد علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5209 ورقم قيد 38254    محل رئيسى  عن تجارة طرح وعبايات, بجهة محافظة الجيزة محل8 الدور1 مبنى 

ب مجمع اليسر ح11 ح الشباب

22 - رضا حسنين حسن عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5213 ورقم قيد 38255    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة الحى السابع عمارة 8 مكتب 1

23 - احمد عادل توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5215 

ورقم قيد 38256    محل رئيسى  عن توريد وتجارة وصيانة اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وتوريد وتركيب 

انظمة المراقبة ومستلزماتها ماعدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 403 لسنة 2022., بجهة محافظة الجيزة رقم 9 ش الياسمين قطعة 1880 

شقة بالدور الول الحى الرابع مج 8

24 - محمد سعد محمد سيد مجلى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5220 

ورقم قيد 38257    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات, بجهة محافظة الجيزة 44 المحور 

المركزى مول السرايا دور ارضى منخفض وحدة 11 الشيخ زايد

25 - ممدوح شعبان حنفى امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5221 

ورقم قيد 38258    محل رئيسى  عن ثلجة موز, بجهة محافظة الجيزة رقم 21 عنبر 2 سوق الجملة بجوار 

مدينة النتاج العلمى
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26 - البيارى للنتاج الحيواني والدواجن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5222 ورقم قيد 38259    محل رئيسى  عن مزرعة انتاج حيواني ودواجن, بجهة محافظة الجيزة الكيلو 58 

طريق مصر اسكندريه الصحراوى

27 - عمرو حسين حنفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5227 

ورقم قيد 38260    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات المحمول, بجهة محافظة الجيزة سنتر صبوره مجاوره 3 

محل رقم 13 الحى المتميز

28 - احمد زين العابدين كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5228 ورقم قيد 38261    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 مول طيبة 

جراند محل 97

29 - امل مجدى كامل حفنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5231 

ورقم قيد 38263    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة وجلود وخردوات وادوات مكتبية ومستحضرات تجميل 

فيماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الجيزة محل 3 ق 18 ب مج 2 الفردوس

30 - احمد محمود احمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5232 ورقم قيد 38264    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة محل 257 ح 2 

الدور الثانى علوى سنتر الردنية

31 - محمد حسن على عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5233 ورقم قيد 38265    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة مول المعز ح12 

مبنى A3 محل 49

32 - احمد ابراهيم عبدالمجيد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 5242 ورقم قيد 38267    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة الحى المتميز محلت 

16 و 17 مجاوره 3 محطة اطلس

33 - محمد محمود حسين ذو الفقار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5243 ورقم قيد 38268    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة الجيزة ق 160 مخازن الشباب المنطقه 

الصناعيه 6

34 - اسماء حمدى ممدوح ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5249 ورقم قيد 38269    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة الجيزة ع 1695 مج2 ح3 البستان بجوار مدرسة الفاروق عمر

35 - محمد عبدالمنعم عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5250 ورقم قيد 38270    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتوريدات عموميه - فيماعدا توريد العماله واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه- بموجب موافقه 

امنيه رقم 312 لسنة 2021, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 50 مشروع 60 عماره ح 8

36 - عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل سيد احمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 5251 ورقم قيد 38271    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه وميكانيكيه, بجهة 

محافظة الجيزة محل 40 مبنى H  ارضى مرتفع مول ميك ماك ليلة القدر

37 - احمد محمود فتحى البدراوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5258 

ورقم قيد 38272    محل رئيسى  عن بيع وتجاره طيور الزينه والحيوانات الليفه ومستلزماتها, بجهة محافظة 

الجيزة مول اجياد انفنتى محل A88 الحى 6

38 - السعيد محمد يوسف مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5264 ورقم قيد 38273    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المصانع, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 37 

مول المجد التجارى -1 - ارض ميدان ليلة القدر
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39 - فرج فرج محروس البيارى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5267 

ورقم قيد 38275    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة الجيزة ورشة رقم 31 قطعه 232 شارع 

يونيون اير المنطقه الصناعيه الثالثه

40 - عشرى محمد سرحان على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5268 

ورقم قيد 38276    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع, بجهة محافظة الجيزة وحده 7 عماره 30 دور ثانى 

نموذج 2أ امتداد ابناء الجيزه

41 - محمد مصطفى عايد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5272 ورقم قيد 38277    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة الجيزة محل 9 سنتر مينا هاوس مشروع 

109 عمارة

42 - هبه محمد احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5276 

ورقم قيد 38278    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة الجيزة محل 9 مجمع البنوك الحى المتميز 

غرب سوميد مج 9

43 - احمد سمير عيد سالم طوطح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5282 ورقم قيد 38280    محل رئيسى  عن توريد وتجهيز مطابخ اللمنيوم, بجهة محافظة الجيزة عقار 487 

شارع حسين ابراهيم الحى 2 مج2

44 - علء شهدى محمد جاويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5288 

ورقم قيد 38281    محل رئيسى  عن توريدات عامة ومقاولت ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة شقة 7 الدور 3 عقار 2 ب الحى العاشر مج 3

45 - عبدالرحمن سعيد فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5290 ورقم قيد 38282    محل رئيسى  عن مقاولت عامه ورسومات هندسيه وتوريدات عموميه فيما عدا 

الكمبيوترومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة ح13 ع134 ش ابو بكر الصديق ح الفيروز

46 - نادر محمد عبدالكريم بخيت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5298 ورقم قيد 38283    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة الجيزة الحى الول مج2 عماره 

209

47 - مصطفى حسن حسن سعد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5303 

ورقم قيد 38284    محل رئيسى  عن انتاج مواد لصقه والصابون, بجهة محافظة الجيزة شرق المنطقه 

الصناعيه 2 بلوك 18 قطعه 63 امام مصنع عفيفى العامريه

48 - سعيد ايهاب سعيد طه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5304 ورقم 

قيد 38285    محل رئيسى  عن توريد الزهور الطبيعيه ونباتات الزينه, بجهة محافظة الجيزة مساكن دهشور 

عماره 514 شقه رقم 4

49 - شيرين سيد عبدالستار عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5305 ورقم قيد 38286    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وادارة وتشغيل خطوط النتاج, بجهة محافظة 

الجيزة مكتب 49 ح 7 بلو ستار الدور 2 بعد الرضي ق 15/1

50 - محمد فارس عبدالباسط عيسى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5335 ورقم قيد 38299    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير الكيماويات والنقل, بجهة محافظة الجيزة شقه 

204 ع111 حى البشاير

51 - فتحى صالح عبده محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5310 ورقم قيد 38288    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بالداخل, بجهة محافظة الجيزة 1ب ح3 مج3  ش17 

الشيخ زايد
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52 - رجب حسين رجب محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5320 ورقم قيد 38290    محل رئيسى  عن تجارة فضة, بجهة محافظة الجيزة الحى 16 مج مزار مول بدر 

الدين الدور 1 الشيخ زايد

53 - ساره احمد محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5321 

ورقم قيد 38291    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية )ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته( وتجارة المعادن 

والتصدير, بجهة محافظة الجيزة شقة 12 برج 3 الدور الرابع مشروع سيتى ستار

54 - كرم محمود خلف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5322 

ورقم قيد 38292    محل رئيسى  عن مقلة ومحمصات, بجهة محافظة الجيزة مشروع ابوالوفا الحى 6 محل 12 

سنتر الجهاز

55 - عصام عبدالهادى نورالدين سليم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5326 ورقم قيد 38294    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة عمارة 186 محل 5 مج 1 الحى 1 

شارع المعهد

56 - بلل طارق محمد حسن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5327 ورقم قيد 38295    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة ح 4 ق 1880 مج 8

57 - نجوى ابراهيم هريدى عطيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5329 ورقم قيد 38296    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الجيزة محل 70 و 71 ابراج زمزم مول برج 6 ميدان الحصرى

58 - رائد حسن خليل بزى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5330 ورقم 

قيد 38297    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل العين وملحقاتها بوافل وكريب وميكسات وعصائر, بجهة محافظة 

الجيزة وحده بالممشى السياحى بين جامعه القاهره ومحور جمال عبدالناصر بمساحة 34 م

59 - عمر سعيد قرنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5346 ورقم 

قيد 38300    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة الجيزة الحى 10 مجاورة 3 سنتر النوران محل رقم 25

60 - جابر احمد عبدالمحسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5347 ورقم قيد 38301    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة قطاع ب السوق التجارى 800 فدان 

محل 11

61 - احمد السيد عبدالقادر فرج تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5350 

ورقم قيد 38302    محل رئيسى  عن خدمات زراعيه ) استصلح واستزراع اراضى (, بجهة محافظة الجيزة 

عماره 7ح شقه 1 جنوب الحياء التمويل العقارى

62 - محمد محمد يحى طلبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5351 ورقم 

قيد 38303    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة عقار 13ب الحى10 مج6

63 - ابتسام ابراهيم عبدربه الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5352 ورقم قيد 38304    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 6 قطعه 17/ج 

مشروع لسيتى الدور الول الحى الثامن

64 - منال محمود احمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5354 

ورقم قيد 38305    محل رئيسى  عن استشارات وتدخل نفسى والتنميه البشريه - فيماعدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه-, بجهة محافظة الجيزة 514 بلوك الحى 12 مج 1 الدور الول 

الشيخ زايد
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65 - اسلم لظمى عبدالرحمن فيصل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5355 ورقم قيد 38306    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة سنتر المجد المحور المركزى محل 32 الحى 12

66 - محمد رجب عبدالقوى صحصاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5356 ورقم قيد 38307    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة محل رقم 74 مبنى أ مجمع على الدين المحور المركزى

67 - ماهيناز جلل الدين حسين كاظم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5362 ورقم قيد 38310    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة سنتر العايق محل 9 ش الشباب ح 

13 مج 4 الشيخ زايد

68 - حوريه حسن محمود محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5363 ورقم قيد 38311    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة محل11 800فدان 

سوق3 سنتر قطاع أ

69 - جرجس خليفه وهبه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 350,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5376 ورقم قيد 38312    محل رئيسى  عن توريدات ورق الدشت والكرتون, بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم 

82 الحى المتميز دور ارضي

70 - هانى بيومى مصطفى بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5380 ورقم قيد 38313    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل 47 مبنى A1 الحى12 م2 سوق 

المعز مبنى 1

71 - ممدوح فؤاد عبدالهادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5384 ورقم قيد 38314    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى المتميز عقار 12 شقه 

6 مج 3 أ

72 - كريم محمد سعد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5387 

ورقم قيد 38315    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ع 2683 ح 2 مج 8 ش المهندس 

سمير عبدا

73 - عبدالرحمن محمد محمد احمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 5388 ورقم قيد 38316    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبايل, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 

247 الدور الثانى علوى دياموند مول

74 - محمد عبدالموجود عبدالوهاب عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 5395 ورقم قيد 38319    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات وتوريداتها, بجهة محافظة الجيزة رقم 

71 مول طيبه المحور المركزى

75 - ايه محمود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5400 

ورقم قيد 38322    محل رئيسى  عن توريدات عموميه  فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة 

وحده رقم4 الدور 4 برج 3 الحى 2 ابراج سيتى

76 - احمد محمد ابووالى عبدالوهاب حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5405 ورقم قيد 38324    محل رئيسى  عن توريدات عموميه - فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته -, بجهة محافظة 

الجيزة عقار رقم H5 شقه 23 مرحله اولى دجله بالمز

77 - محمد جابر طلبه حسبو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5406 

ورقم قيد 38325    محل رئيسى  عن تجارة المعادن ومخلفات المصانع, بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار 17 

شارع كان كان الحى12
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78 - امينه عبد العظيم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5407 

ورقم قيد 38326    محل رئيسى  عن تدريب واتنظيم دورات تنميه بشريه ومهارات وكورسات فيما عدا المن 

والحراسه والنترت بعد الحصول على التراخيص اللزمه -موافقه امنيه رقم 386- لعام 2022, بجهة محافظة 

الجيزة مبنى رقم 33 مج2 حى متميز

79 - احمد عبدالمفتاح عزت عبدالمجيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 5415 ورقم قيد 38328    محل رئيسى  عن تجارة القمشة والمفروشات, بجهة محافظة الجيزة رقم 18 

الحى 8 ش مكتبة الجامعه امام سنتر بلو ستار

80 - عنتر عبداللطيف مخيمر حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5416 ورقم قيد 38329    محل رئيسى  عن تجارة القمشة والمفروشات, بجهة محافظة الجيزة الحى 8 ش 

مكتبة الجامعه لسيتى مول

81 - عبدا صابر محمد ياسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5417 

ورقم قيد 38330    محل رئيسى  عن بيع وتركيب وصيانة الدش ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة محل 23 

الدور 1 مج 1 ح 13 الشيخ زايد

82 - اسلم محمد سعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5426 

ورقم قيد 38331    محل رئيسى  عن تجارة الخشاب وتوريدها للجهات الملزمة, بجهة محافظة الجيزة محل 8 ع 

14 الدور الرضى بيفرلى هيلز الشيخ زايد

83 - حسام الدين احمد محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5427 

ورقم قيد 38332    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة الشيخ 

زايد الحى الول مج 5 عمارة 11 شقة 1

84 - احمد محمد عباس على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5428 

ورقم قيد 38333    محل رئيسى  عن دعايه واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت موافقه امنيه رقم 369 لعام 2022, بجهة محافظة الجيزة عقار 845 شقه 9 الدور 4 ش 

صبرى الرشيدى ح2 مج3

85 - مصطفى مصطفى عبدالحميد مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 5430 ورقم قيد 38334    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة ح 1 مج 1 

محل 5 ع 187

86 - باسل علء الدين محمد فصيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5431 ورقم قيد 38335    محل رئيسى  عن تنميه الموارد البشريه فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم - 321 لعام 2021, بجهة محافظة الجيزة 22وحده رقم 2203 

بالدور الرضي مج3 زايد كوميكس

87 - محمود يوسف عثمان على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5432 

ورقم قيد 38336    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ق216 قطاع ن 

المنطقه 6 ابنى بيتك الدور الرضى

88 - ضياءالحق محمد على كشك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5433 

ورقم قيد 38337    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة الجيزة عقار 41 الندلس 49 فدان الحى6 شقه1

89 - عظيم للمقاولت العامه والتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 5445 ورقم قيد 38340    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

شقه 24 عماره 7 نموذج 2 المشروع القومى للسكان ابناء الجيزه مرحله 3
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90 - مجدى خليل قطب عمر خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5450 

ورقم قيد 38341    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل الجمهوريه, بجهة محافظة الجيزة الحى 

12 مج 6 عقار 91 شقه 1

91 - سالم محمود على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5451 

ورقم قيد 38342    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 مجاوره 12 عقار 21 شارع 

السنترال

92 - على عبدالرحيم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5456 

ورقم قيد 38343    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة سيتى ستار برج 

1 الدور 4 شقه 2 الحى 11

93 - صفاء محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5457 

ورقم قيد 38344    محل رئيسى  عن بيع عصائر, بجهة محافظة الجيزة الممشى السياحى محور جمال 

عبدالناصر الحى 7

94 - فرحات ابوالخير رزق نصرا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5459 ورقم قيد 38345    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة الجيزة محل 22 عمارة 3 بلوك 2 

قطعة 14/1 ب المحور المركزى

95 - منصوره توفيق احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5461 

ورقم قيد 38346    محل رئيسى  عن بيع طرح ومستلزمات محجبات, بجهة محافظة الجيزة رقم F 15 الدور 

الول بسكوير مول

96 - حسن عبدالحميد حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5462 ورقم قيد 38347    محل رئيسى  عن بيع فلتر وتنكات مياه, بجهة محافظة الجيزة مول الحجاز الحى 

الول مج 5 محل رقم 14

97 - عبدالحميد عبدالسلم الشامخ عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 5465 ورقم قيد 38348    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة مكتب 27 الرضى ح 

13 مج 29 الشيخ زايد

98 - اسلم عبدالحميد عبدالمعبود عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 5466 ورقم قيد 38349    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات وتجهيزات محلت, بجهة محافظة الجيزة ع 

56 ح 11 مج 5 امام معهد الثقافة والعلوم

99 - احمد دياب سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5473 

ورقم قيد 38350    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت عامة وتاجير المعدات الثقيلة ونقل عمال 

بالداخل, بجهة محافظة الجيزة مكتب 1 قطعة 97 قطاع هـ المنطقة 6 ابنى بيتك

100 - هويدا محمد محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5477 ورقم قيد 38351    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجارة الجهزة الطبية واستشارات فى مجال 

الجهزة الطبية, بجهة محافظة الجيزة محل ب عقار 404 الفردوس

101 - محمد سعيد ابراهيم عبدالشافى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5481 ورقم قيد 38352    محل رئيسى  عن دش وكاميرات مراقبة ماعدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية 

والنترنت بعدالحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رم 370 لسنة 2021, بجهة محافظة الجيزة محل 31 

الدور الرضى مبنى أ سنتر على الدين التجارى الحى 4

102 - ماجده عبدالعزيز محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5483 ورقم قيد 38353    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئة وتغليف وتوزيع منتجات اللبان, بجهة محافظة 

الجيزة ق 552 مخازن الشباب 300 م
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103 - السيد احمد السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5484 

ورقم قيد 38354    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة مبنى A8 مجمع المطاعم بالطريق 

الصحراوى اسفل كوبري الدوران مواجهة القريه الذكيه

104 - منال محمود عبوده محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5485 

ورقم قيد 38355    محل رئيسى  عن مقاولت وتسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة شقه 1 ع 4 جاردن هيلز 

التوسعات الشماليه

105 - محمود امين عبده امين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5488 

ورقم قيد 38356    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 29 حى بيت العيله مرحله 6 

شقه 6

106 - شلقاني للرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5492 

ورقم قيد 38357    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بالداخل, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 بيت العائله مرحله 6 

عماره 62 ب

107 - احمد بدر غانم على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5494 ورقم 

قيد 38359    محل رئيسى  عن محل بيع ايس كريم, بجهة محافظة الجيزة وحدة E4 دور ارضى مول المستقبل 

ق أ/2/24 ح 4

108 - وليد احمد موسى عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5495 

ورقم قيد 38360    محل رئيسى  عن مقاولت عامة واستثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة عمارة 64 ح مج 3 

شقة 1 الشيخ زايد

109 - رحاب صلح الدين عدلى رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5496 ورقم قيد 38361    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة الحى 4 عماره 109 مج1 

بجوار مدرسة رويال

110 - محمود احمد يوسف ابوالحديد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5515 ورقم قيد 38363    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل 3 دور ارضي قطعه 17 

أ المحور المركزى

111 - اسلم محمد رمضان محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5516 ورقم قيد 38364    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة ح 10 مج 6 ع 67 أ شقة 

12

112 - سعد محمد على عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5517 ورقم 

قيد 38365    محل رئيسى  عن ورشه حداده وتشكيل معادن, بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 2006 بالدور 

الرضي مجمع رقم 2 قطعه رقم 164 المنطقه الصناعيه الولى

113 - احمد عبدالشكور مصطفى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 5523 ورقم قيد 38367    محل رئيسى  عن بيتزا, بجهة محافظة الجيزة محل 20 الدور الرضي مشروع 

دجله جاردنز مرحله اولى

114 - طه حسين محمود زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5535 

ورقم قيد 38369    محل رئيسى  عن اكسسوارات موبايل, بجهة محافظة الجيزة 101 دور اول علوى مول 

الحسن / حدائق اكتوبر

115 - محمد هشام امام على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5536 

ورقم قيد 38370    محل رئيسى  عن تشغيل معادن وتوريدها, بجهة محافظة الجيزة 26ب مجمع الردنيه 

المنطقه الصناعيه 4
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116 - على رمضان محمد نجم الدين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5542 ورقم قيد 38372    محل رئيسى  عن مطعم كبده ومخ, بجهة محافظة الجيزة الحى السابع عقار 56/5 

سنتر المريكية

117 - احمد ابراهيم احمد الدرانيشى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5543 ورقم قيد 38373    محل رئيسى  عن مطعم سمك, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 27 الدور الرضى 

الحى المتميز مشروع بلزا 5

118 - هشام سليم فرحات ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5547 

ورقم قيد 38374    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزة ورياضة واليونيفورم, بجهة محافظة الجيزة محل 

31 الدور الول مول البنفسج 2 حدائق اكتوبر

119 - محمود ربيع موسى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5548 

ورقم قيد 38375    محل رئيسى  عن تجارة رخام وجرانيت, بجهة محافظة الجيزة الحى 10 مج 6 عقار 1 ب 

محل رقم 1

120 - نوال الحسينى العرابى عوف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5552 ورقم قيد 38376    محل رئيسى  عن مقاولت عامة واستثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة ح 2 مج 4 

شقة 4 ق 1069

121 - شنوده سمير عياد حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5562 

ورقم قيد 38377    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة محل 

56 الدور الثانى مجمع على الدين مبنى ج الحى 12

122 - وفاء حمدى حلمى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5563 ورقم قيد 38378    محل رئيسى  عن توريد خامات البلستيك والصلب المخصوص والتوريدات 

العموميه, بجهة محافظة الجيزة الحى5 مجاوره 3 عقد 2 عقار رقم 614 مكتب 2

123 - مصطفى عبدا راغب محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5571 ورقم قيد 38379    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة الحى 11 مشروع 164 عمارة 22 

محل 5

124 - ابراهيم احمد عطيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5588 

ورقم قيد 38380    محل رئيسى  عن ورشة جلفنه وتنكيل المعادن, بجهة محافظة الجيزة محل 1 فوق الرضى 

بمبنى 4 مجمع المل الصناعى ص 3

125 - مصطفى خلف عبدالكريم جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 5589 ورقم قيد 38381    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر 

E7 ومستلزماته(, بجهة محافظة الجيزة الحى 4 مجاورة 8 قطعة 1880 - 9 ش الياسمين مكتب

126 - علء رضوان ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5596 ورقم قيد 38383    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة ح11 مج4 محل7 ع6 /3ب

127 - عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5595 ورقم قيد 38382    محل رئيسى  عن توريدات لوازم مطابخ, بجهة محافظة الجيزة رقم 83 شارع 

الحكمة الحى 8 مج 2 الشيخ زايد

128 - محمد عثمان احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5597 ورقم قيد 38384    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ومقاولت صرف صحى وايجار 

معدات ثقيله, بجهة محافظة الجيزة ح2 مج1 ع85 المحور المركزى
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129 - فراج صلح عطيه على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5599 

ورقم قيد 38385    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة محل5 مرحله1 بيت العيله المنطقه 

الرابعه ابنى بيتك

130 - بسمله مسعد عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5603 

ورقم قيد 38387    محل رئيسى  عن محل البان, بجهة محافظة الجيزة محل A الحى 12 مجاورة 2 سوق المعز 

التجارى الشيخ زايد

131 - عبدا جمعه سعيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5612 ورقم قيد 38388    محل رئيسى  عن تصدير الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة الحى12 سنترعلى 

الدين مكتب 36 المحورالخدمى

132 - عبدالهادى حسن على حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5619 ورقم قيد 38389    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )قطع غيار سيارات (, بجهة محافظة الجيزة 

ق1880 -9ش الياسمين ح4 مج8

133 - حازم طه حسن ضيف ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5626 ورقم قيد 38390    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة اسواق التعمير 2 محل رقم 1 مبنى ذ 

الحى 9

134 - احمد سمير محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5628 

ورقم قيد 38391    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات وتأجير معدات, بجهة محافظة الجيزة ع 18 ح 12 مج 

6 الدور 4 شقه 402

135 - عادل رافت احمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5632 

ورقم قيد 38392    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح8 مج1 عماره 199

136 - رضا عادل محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5648 

ورقم قيد 38393    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار الجهزه اكهربائيه والدوات المنزليه, بجهة محافظة 

الجيزة الحى1 مج2 الدور الول محل 146 سنتر اللؤلؤه

137 - احمد عبدالعزيز عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5649 ورقم قيد 38394    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد وجبات غذائيه, بجهة محافظة الجيزة شقه 

4 عماره106 دور ثالث منطقه 71 فدان

138 - امجد محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5653 

ورقم قيد 38395    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات جلديه, بجهة محافظة الجيزة م33 مول سيتى سكيب ح10

139 - اشرف محمود عبدالباسط عبدالبارى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 5662 ورقم قيد 38396    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ح 11 التحاد التعاونى 

عماره 59 محل 1

140 - عمر محمد فهيم فرج خليل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5663 

ورقم قيد 38397    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة الجيزة محل 7 عماره 19 مج 1 

الحى 7 الشيخ زايد

141 - اسلم صالح حسنين حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5664 ورقم قيد 38398    محل رئيسى  عن تجارة العطور, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 20 برج 3 ابراج 

زمزم مول المحور المركزى
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142 - ابراهيم على مصطفى شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5669 ورقم قيد 38400    محل رئيسى  عن فرز المعادن وشراء مخلفات المصانع, بجهة محافظة الجيزة الحى 

11 سنتر النخيل 2 محل 2 ب

143 - ايمن احمد هانىء منصور على يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 5671 ورقم قيد 38401    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وديكورات ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة الجيزة المبنى التجارى رقم 3 أ منطقة الخدمات قرية ليجاندا الحى الثانى مج الولى الشيخ زايد

144 - هيثم حداد حافظ الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5673 

ورقم قيد 38402    محل رئيسى  عن مكتب خدمات الشحن والنقل البرى محلى ودولى واستيراد وتصدير بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة الجيزة عقار 30 عمارات المستقبل مكتب 6 - ح 6

145 - زين نجاح عبدالفتاح عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5693 ورقم قيد 38404    محل رئيسى  عن محل طيور, بجهة محافظة الجيزة وحدة m 3004 دجلة جاردنز 

حدائق اكتوبر

146 - ميخائيل القس اندراوس رشدى الياس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 5699 ورقم قيد 38405    محل رئيسى  عن مكتب توريد مطبوعات فيماعدا توريد العماله واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموجب موافقه 

امنيه رقم 347 لسنة 2021, بجهة محافظة الجيزة مبنى 1354 شقه 1 مج 5 الحى الثانى

147 - امل على مبروك محمد هرون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5704 ورقم قيد 38406    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة الحى6 التعاونيات 109 

عمارة96 مكتب2

148 - نبيل عبدالمنعم عيد السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5705 ورقم قيد 38407    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة الحى5 عقد2 قطعه1183 شقه4

149 - رحاب عبدالمقصود عبدالحافظ سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5720 ورقم قيد 38410    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر حريمى, بجهة محافظة الجيزة مدينة الفردوس ش فندق 

بن فى عمارة 12 الدور الول

150 - محمد صادق عبدالفتاح عبدالحميد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 5722 ورقم قيد 38411    محل رئيسى  عن تجارة طيور واسماك الزينة والحيوانات الليفة, بجهة محافظة 

الجيزة محل رقم 10 بالدور الرضى والول مشروع Exi. ttly الشيخ زايد

151 - احمد يونس سعد زغلول تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5728 

ورقم قيد 38412    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة ح 1 مج 1 ع 109 محل 1

152 - محمد صلح حفظى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5729 

ورقم قيد 38413    محل رئيسى  عن تأجير معدات, بجهة محافظة الجيزة مكتب 1 عمارة 18 ب  مج 1 الحى 

12

153 - فؤاد حنفى فؤاد محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5734 

ورقم قيد 38414    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتنميه عقاريه, بجهة محافظة الجيزة مول 2 كمبوند بيت 

المصريه حدائق اكتوبر مكتب 242

154 - محمد عرفة عيسى عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5752 ورقم قيد 38416    محل رئيسى  عن نقل و رحلت بالداخل, بجهة محافظة الجيزة مدينة الفردوس مج2 

عماره 6أ محل4
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155 - رجب رضوان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5757 

ورقم قيد 38417    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عقار 278 مدينة الفردوس

156 - رؤية عبدالنبى طه محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5767 

ورقم قيد 38419    محل رئيسى  عن معرض هدايا واكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة رقم A2-28  المعز 

بروضة زايد

157 - اكرامى بباوى رزق بباوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5768 ورقم قيد 38420    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوترومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة محل27 مدخل أ مول ميك ماك الحى 12

158 - احمد عطا عبدالسلم عطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5769 

ورقم قيد 38421    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة ح 4 مج 5 الدور الرضى

159 - محمد احمد عبدالباقى الحماقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5795 ورقم قيد 38423    محل رئيسى  عن تشكيل معادن وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة محل 11 / 

أ مجمع اضواء العاصمه الصناعيه الثالثه

160 - محمد غندور عبدالرازق حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5802 ورقم قيد 38424    محل رئيسى  عن توزيع وتوريد المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة سنتر النخيل 2 

الحى11 محور خدمات جمال عبدالناصر محل17الدور الول من الرضى

161 - ساره محمد محمود محمد المتولى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5804 ورقم قيد 38425    محل رئيسى  عن اكسسوارات حريمى ورجالى وعطور, بجهة محافظة الجيزة الوحده 

F 17/ب الطابق الثاني سكوير مول الحى 1

162 - علء حسن رمضان حداد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5816 

ورقم قيد 38426    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل 2 سوق 1 منطقة 276 بالتوسعات 

الشمالية

163 - مصطفى ناجح محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5819 ورقم قيد 38428    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة عماره 3 ق شقه4 شارع 

الشباب 63م

164 - معتز محمد زكى عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5820 

ورقم قيد 38429    محل رئيسى  عن توريد المنتجات الغذائية والحاصلت الزراعية والتصدير, بجهة محافظة 

الجيزة شقة 5 دور 1 ع 58- 57 كمبوند هاى تاون هامفرست للبناء والسكان

165 - محمد اسماعيل احمد جاد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5833 ورقم قيد 38430    محل رئيسى  عن تجارة وبيع وتوريد مواد غذائيه ومكملت غذائيه, بجهة محافظة 

الجيزة محل رقم 4 ق 17/ج مول لسيتى بلزا الحى 8 خلف مسجد الحصرى

166 - احمد حمدى عبدالصالحين عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 5834 ورقم قيد 38431    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 101 

مساكن الشرطه الفردوس 6 اكتوبر ثالث

167 - عاطف محمد سيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5836 ورقم قيد 38432    محل رئيسى  عن توريدات وعوازل مائيه وحراريه وتوريدات عامه ومقاولت عامة  

فيماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة رقم 44 المحور المركزى مول السرايا الشيخ زايد
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168 - مدحت صالح احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5839 

ورقم قيد 38435    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة الحى 10 ع 20 م 3 شقه 6 - 6

اكتوبر ثانى

169 - سوزان حسام محمد حسنى على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5840 ورقم قيد 38436    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وفندقيه ونظافه, بجهة محافظة الجيزة ح 10 مج 

2 ع 5 الدور 3 شقه 6

170 - احمد يحي عبدالكريم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5841 ورقم قيد 38437    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه وتوريد الخرسانه الجاهزه, بجهة 

محافظة الجيزة مكتب 5 دور 2علوى مبنى ج مركز خدمات ح3,4

171 - نجوان محمد عطيه عطا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5842 

ورقم قيد 38438    محل رئيسى  عن كافيه ومطعم, بجهة محافظة الجيزة عقار 201 شارع الكوثر قسم اول 6

اكتوبر

172 - عصام الدين جمعه عبدالوارث عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 5879 ورقم قيد 31934    محل فرعى  عن ورشة اثاث مكتبى, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 4 ش 

ثلجة الموز مركز اوسيم - امبابه

173 - عبدا سعد الدين ابراهيم منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5845 ورقم قيد 38439    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل 5 مول خ ع الدور الرضى 

مجمع الفردوس

174 - شيماء احمد فؤاد كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5846 ورقم قيد 38440    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عقار 718 الحى2 مج3 

مدرسه جيل 2000

175 - محمود صبره صابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5847 ورقم قيد 38441    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عقار 923 شارع مجلس 

الدوله الحى4 مج4

176 - عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 5853 ورقم قيد 38442    محل رئيسى  عن تأجير سيارات لحساب الغير والتعامل مع شركات النقل 

الذكى, بجهة محافظة الجيزة الحى2 مج2 ق359 ث4

177 - محمد الطيب سمير عبدالتواب مهنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 5862 ورقم قيد 38443    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة الجيزة ح 5 مج 5 عقد 2 ق 916

178 - عمر قدرى محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5870 ورقم قيد 38445    محل رئيسى  عن مطعم كشرى وبيتزا, بجهة محافظة الجيزة محل 6 الدور الرضى 

سوق 3 منطقة أ مشروع 800 فدان

179 - محمد سلطان احمد بدرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5871 

ورقم قيد 38446    محل رئيسى  عن تسويق وتطوير عقارى, بجهة محافظة الجيزة ح4 مج1 مكتب1 ع197

180 - الحسينى على صابر محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5872 ورقم قيد 38447    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ع17 مشروع 103 ح6 

شقه18
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181 - محمد سامى عباس على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5876 

ورقم قيد 38449    محل رئيسى  عن استشارات هندسيه, بجهة محافظة الجيزة مساكن ابوالوفا التوسعات الشماليه 

عماره 91 شقه 11

182 - سيد مصطفى احمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5877 

ورقم قيد 38450    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة شقه 18 الحى 6 مشروع 103 

عقار17

183 - محمد عوض سليمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5881 

ورقم قيد 38451    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة محل18/17 الحى 13 مج2 ع22

184 - مصطفى احمد عبدالوهاب البحيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5895 ورقم قيد 38452    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل 25 سنتر الدالى ح 7 

مركز خدمات الحى السابع

185 - احمد اسامه محمد فتحى زين العابدين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5898 ورقم قيد 38453    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 12 مول 4 بيفرلى 

هيلز الشيخ زايد

186 - ماجده صلح مختار احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5912 ورقم قيد 38454    محل رئيسى  عن تجميع اللبان, بجهة محافظة الجيزة ح11 مج2 مركز البركه 

محل121

187 - محمد عبدالمنعم حمدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5913 ورقم قيد 38455    محل رئيسى  عن سوبر ماركت جملة وتجزئة, بجهة محافظة الجيزة الحى 11 

تعاونيات 164 عقار 12

188 - راضى بطل حسين على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5916 

ورقم قيد 38456    محل رئيسى  عن خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد عماره 55 مج 3 الحى 

13 محل 1

189 - احمد خلف سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5920 

ورقم قيد 38457    محل رئيسى  عن مخبز عيش سياحى, بجهة محافظة الجيزة عقار 69 الحى 6 مج 7 محل 3

190 - احمد محمود رشوان على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5921 ورقم قيد 38458    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة الحى 6 مشروع 

109 عماره 78

191 - محمود احمد محمد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5923 

ورقم قيد 38459    محل رئيسى  عن كافيه تقديم المشروبات, بجهة محافظة الجيزة الحى 4 مج 4 عقار 919 

محل 2

192 - ساره هلل عبدالغنى الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5924 ورقم قيد 38460    محل رئيسى  عن تجارة باروكات الشعر, بجهة محافظة الجيزة رقم A3 عماره رقم 

A  مول فور ميكس قطعه 31 بيفرلي هيلز الشيخ زايد

193 - محمد يحى سيد امين سالمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5925 ورقم قيد 38461    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 د ش 304 عمارات 

رامو الحى المتميز
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194 - على مفتاح حميده خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5926 

ورقم قيد 38462    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة الحى الخامس 

المجاوره الولى عماره 158

195 - عبدالفتاح رمضان محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5935 ورقم قيد 38463    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار محمول, بجهة محافظة الجيزة محل 16 مبنى ه 

الدور الول علوى على الدين سيتى الحى7

196 - اسامه رجب ابوالسعود ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5936 ورقم قيد 38464    محل رئيسى  عن نقل لحساب الغير, بجهة محافظة الجيزة عمارة 555 شارع 1 دجلة 

بالمز دور ارضى

197 - اميره عباس محمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5938 ورقم قيد 38466    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة مول القدس G2 الدور الرضى 

منطقة قطاع السكان الجتماعى 800 فدان

198 - يحى مصطفى زكريا ابوالعينين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5941 ورقم قيد 38467    محل رئيسى  عن مقاولت عامة ونقل عمال بالداخل, بجهة محافظة الجيزة عمارة 

57 الحى 12 مج 6 شقة 503 الدور الول

199 - السيد شعبان كامل مرعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5942 

ورقم قيد 38468    محل رئيسى  عن توريدات عامة واستشارى صناعات بلستيكية لمواد الكابلت العازلة, 

بجهة محافظة الجيزة محل 232 الدور 2 فوق الرضى برج 1 المحور المركزى ابراج سيتى ستار

200 - مصطفى محمد عابد جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5952 ورقم قيد 38469    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضيه, بجهة محافظة الجيزة الحى الول مجاوره 

اولى قطعه 27

201 - جيهان عطيه ابراهيم قاسم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5960 

ورقم قيد 38470    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة ح6 مج1 ع98 شقه ارضى

202 - خالد احمد عبدالمعبود مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5961 ورقم قيد 38471    محل رئيسى  عن خدمات نقل, بجهة محافظة الجيزة شقه 9 عماره 17 الدور الثالث 

ابنى بيتك

203 - ابراهيم الشحات محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5962 ورقم قيد 38472    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة ع 281 محل 1 الدور 

الرضى 800 فدان

204 - محمد عبدالعظيم عبدالعظيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5972 ورقم قيد 38474    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة مبنى A1 وحده 13  مول 

المعز الحى 12 مج 2 الشيخ زايد

205 - السايس لتوزيع المواد الغذائيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5976 ورقم قيد 38475    محل رئيسى  عن توزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة ح6 مج1 ع35 شقه 7

206 - على عبدالعزيز محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5983 ورقم قيد 38476    محل رئيسى  عن بيع أحذيه رجالي, بجهة محافظة الجيزة محل 177 الدور 2 فوق 

الرضي ع2/1أ / ح7 المحور المركزى
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207 - امين الديسطى الشربينى الديسطى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5985 ورقم قيد 38477    محل رئيسى  عن اثاث منزلى وديكورات, بجهة محافظة الجيزة شقه 2 ع235 

السياحيه4

208 - مصطفى على مصطفى راشد حبو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 5988 ورقم قيد 38478    محل رئيسى  عن مركز تجميل للعنايه بالبشره والشعر, بجهة محافظة الجيزة 

محل n6 الدور الرضي مشروع استريب 2 سوديك

209 - احمد السيد عطيه عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5989 ورقم قيد 38479    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة عماره 381 الدور الرضي 

المحور المركزى ح2 مج2

210 - عنتر فرج احمد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5990 

ورقم قيد 38480    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة عقار 4 شارع عبدالسلم امين ح1  مج7

211 - صلح احمد جادالرب عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5995 ورقم قيد 38482    محل رئيسى  عن خدمات متصله بالنقل, بجهة محافظة الجيزة رقم 56 سنتر النخيل 

ليلة القدر الحى السادس

212 - محمد احمد محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5996 

ورقم قيد 38483    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة مج 9 عماره 3 شقه 3 

الحى 6

213 - عبدا عبدالمنعم مصطفى حسين عبدالبارى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 5998 ورقم قيد 38484    محل رئيسى  عن توريد الوميتال, بجهة محافظة الجيزة رقم 26 بلزا 

فايف الحى المتميز

214 - احمد حسن انور عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5999 ورقم قيد 38485    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 28 سنتر 

المصطفى ح 11 مج 8

215 - حسام حسن محمد حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6010 ورقم قيد 38487    محل رئيسى  عن بيع احذية اطفال, بجهة محافظة الجيزة سيتى سكيب بارتشن 6 

الدور الرضى

216 - احمد سعيد عواد محمد الليثى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6011 ورقم قيد 38488    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات وتغطيات ومظلت )فيما عدا توريد 

الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة الجيزة مقر ادارى 103  الدور 3 الحى 3 مج 1 المحور المركزى

217 - اميره محمد احمد عبدالفتاح الجمل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6020 ورقم قيد 38489    محل رئيسى  عن تنظيف البشرة والعناية بها, بجهة محافظة الجيزة مول اركان بلزا 

مبنى 3

218 - احسان اشرف جابر معبدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6021 ورقم قيد 38490    محل رئيسى  عن تووريد ادوات مكتبية وكتابية, بجهة محافظة الجيزة ح 13 مج 2 

عمارة 18 شقة 6

219 - محمد عبدالقادر الحمدى موسى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 6022 ورقم قيد 38491    محل رئيسى  عن مقله بيع محمصات ومواد غذائيه وبقاله, بجهة محافظة 

الجيزة محل30 مركز هنيده التجارى المحور المركزى ح7
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220 - محمد ايهاب محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6037 ورقم قيد 38492    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة مبنى 91 المحور المركزى 

مج 1 حى 2

221 - محمود نعيم طه معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6038 

ورقم قيد 38493    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة ح 1 مج 2 عمارة 433 شقة 1

222 - ايمن عبدالحميد عبدالعزيز العتومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 6043 ورقم قيد 38494    محل رئيسى  عن استشارات عامه فى مجال اداره العمال وادارة المشروعات 

التجاريه, بجهة محافظة الجيزة محل144 الدور الول علوى فوق الرضى سنتر الردنيه الحى11

223 - سليمان راضى مهدى ابوالعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6048 ورقم قيد 38495    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة ح 6 مج 4 عماره 35 

مكتب 2 بيت العيله

224 - على سعد عبدا ادم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6049 ورقم 

قيد 38496    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة الحى 11 مج 4 محل 16 سنتر 

العبد الشيخ زايد

225 - ولء محمد سليم عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6052 

ورقم قيد 38497    محل رئيسى  عن عطور ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة ح7 سنتر الردنيه 

محل 38
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فروع الفراد

1 - سركيس كريكور سركيس مارتايان  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   5161 ورقم قيد   10699  محل 

فرعى  عن بيع مستلزمات الرماية ومستلزمات الصيد والسماك والرحلت واستيراد وتصدير وتوكيلت تجارية بيع 

مستلزمات الرماية   مستلزمات الصيد والسماك والرحلت واستيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وبيع مستلزمات 

الرمايه ومستلزمات الصيد والسماك والرحلت )برى وبحرى فقط ( فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

والنترنت بعد الحصول على كافة التراخيص المنظمه لذلك موالفقه امنيه- رقم 348- لعام 2021  بجهة محافظة 

الجيزة افتتاع فرع بالعنوان/ نادى الصيد

2 - محمد عبد العزيز رمضان الساعى  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   5157 ورقم قيد   38238  محل 

فرعى  عن التوكيلت التجاريه لمستحضرات التجميل واستيراد مستحضرات التجميل  بجهة محافظة الجيزة شقه 202 

المحور الخدمى لسيتيه مول عماره الخديوى الدور 1 ح 8 السادس من اكتوبر

3 - اشرف محمد على حسنين  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   5301 ورقم قيد   32689  محل فرعى  عن 

FA10 تجارة الملبس ماعدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / ح16 مول مزار وحده

4 - حاتم محمد على حسن  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   5323 ورقم قيد   38293  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط الستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 , المجموعه 19  بجهة محافظة القاهرة محل 5 بالدور 

الرضى بالعقار 7 ش زكى

5 - حاتم محمد على حسن  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   5323 ورقم قيد   38293  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط الستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 , المجموعه 19  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع جديد 

بالعنوان / 8أ مول الحجاز

6 - فريد محسن عبد البارى محمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   5401 ورقم قيد   38323  محل فرعى  

عن بيع اعلف وغلل  بجهة محافظة الجيزة 6 اكتوبر -المجاوره الثانيه -مشروع الحى السابع شقه 2 بالعقار رقم 

101 -بملك/ عمرو احمد مصطفى محمود

7 - فريد محسن عبد البارى محمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   5401 ورقم قيد   38323  محل فرعى  

عن بيع اعلف وغلل  بجهة محافظة سوهاج اولد خلف -نجع الموازن -ملك/ ايمن محمود السيد محمد

8 - محمد نجيب على جلبه  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   5491 ورقم قيد   38210  محل فرعى  عن 

تشغيل معادن  بجهة محافظة الجيزة ق 186 مخازن الشباب 300 م

9 - الشامى للموازين  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   5570 ورقم قيد   26404  محل فرعى  عن اضافة 

نشاط توريدات عموميه وتصنيع الموازين  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ وحده 100 مجمع 2ب المساحه 

135 متر المنطقه الصناعيه الثالثه ق 146

10 - احمد المتولى احمد محمد البسيونى  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   5585 ورقم قيد   27447  محل 

فرعى  عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات  بجهة محافظة الجيزة محل 1 الدور الرضى عقار 30 شارع 

ترعه زنين

11 - احمد المتولى احمد محمد البسيونى  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   5587 ورقم قيد   27447  محل 

فرعى  عن تجارة خطوط التصالت والكسسوارات  بجهة محافظة الجيزة 4 ش مرسى الشريف من ش القناية

12 - رضوان هلل عبداللطيف رضوان  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   5621 ورقم قيد   37163  محل 

فرعى  عن استغلل محاجر  بجهة محافظة الجيزة مكتب 7 مول سيتى ستار الحى 11 برج 5 الدور الثانى

13 - عطا محمد سيد محمد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5748 ورقم قيد   6772  محل فرعى  عن  

مقاولت عموميه وتوريدات  بجهة محافظة الجيزة المنطقه 7 ابنى بيتك ق 461 حدائق اكتوبر

14 - سعيد نادى امام احمد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5799 ورقم قيد   15068  محل فرعى  عن 

مكتب استغلل محاجر مع اصدار التراخيص اللزمه  بجهة محافظة الجيزة عنبر دور أرضى المرازيق البدرشين

15 - جميل احمد عبدالعزيز عبدالحميد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   5824 ورقم قيد   11734  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ مكتب مقاولت 158 ش الهرم الطالبية

16 - عصام الدين جمعه عبدالوارث عبدالصمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   5879 ورقم قيد   31934  

محل فرعى  عن ورشة اثاث مكتبى  بجهة محافظة الجيزة البراجيل 4 ش ثلجة الموز مركز اوسيم - امبابه
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17 - احمد محمد احمد مغازى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   5978 ورقم قيد   16495  محل فرعى  

عن حذف نشاط / النتاج الفنى  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ بيفرلى هيلز بوابه9 عقار 12ح محل 1

18 - صيدلية د  محمد فوزى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   5982 ورقم قيد   28860  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / ح3 مج3 ع1 محل1

19 - عبدالفتاح رمضان محمد رمضان  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   5992 ورقم قيد   38463  محل 

فرعى  عن تجارة قطع غيار محمول  بجهة محافظة الجيزة اضافةفرع بالعنوان/ محل144 -سنتر اللؤلؤه الدور الثاني

20 - محمد حسين احمد حسن  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   5994 ورقم قيد   38481  محل فرعى  عن 

بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة القاهرة ش حسن العطار

21 - محمد حسين احمد حسن  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   5994 ورقم قيد   38481  محل فرعى  عن 

بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة الجيزة محل دور ارضى قطعة 17 حى 8 مركزى خدمى خلف مسجد الحصرى

22 - احمد يوسف عيس اسماعيل  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   6047 ورقم قيد   6128  محل فرعى  

عن تجارة باب وشباك  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ 107 المنطقه الصناعيه الثانيه

23 - سامى نايل محمد البطه  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   6030 ورقم قيد   8361  محل فرعى  عن 

تصنيع منتجات اللبان ومخبوزات والستيراد والتصدير الى النشاط الصلى فيما عدا الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 

افتتاح فرع بالعنوان/ محل 121 التوسعات الشمالية - لند مول

24 - سامى نايل محمد البطه  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   6032 ورقم قيد   8361  محل فرعى  عن 

تصنيع منتجات اللبان ومخبوزات والستيراد والتصدير الى النشاط الصلى فيما عدا الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 

افتتاح فرع بالعنوان/ محل 19 مشروع طيبة جاردنز

25 - سامى نايل محمد البطه  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   6026 ورقم قيد   8361  محل فرعى  عن 

تصنيع منتجات اللبان ومخبوزات والستيراد والتصدير الى النشاط الصلى فيما عدا الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 

اضافة فرع بالعنوان/ محل 5 مول بلزا الحى المتميز

26 - سامى نايل محمد البطه  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   6028 ورقم قيد   8361  محل فرعى  عن 

تصنيع منتجات اللبان ومخبوزات والستيراد والتصدير الى النشاط الصلى فيما عدا الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 

افتتاح فرع بالعنوان/ محل 79 المركز التجارى الدارى الرحاب مول حدائق اكتوبر
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قيود الشركات

1 - محمد ياسر وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    5190 

ورقم قيد  38244    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 26 مبنى 1 

ارضى مول الردنية محور الكفراوى

2 - دعاء عبدالمنعم  وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

5193 ورقم قيد  38246    مركز عام  عن كوافير للسيدات  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم 1661 الحى  

الول - المجاوره الثامنه امام نادي وادي دجله

3 - محمود محمد توفيق وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

5198 ورقم قيد  38249    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة سنتر المل 

الدور الثاني الحى الول

4 - محمد يوسف محمد محمود وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    5207 ورقم قيد  38252    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستلزمات المصانع من المواد الخام 

والحديد . تجارة وتوريد قطع غيار المصانع  بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم 565 منطقه 2 قطاع أ ابنى بيتك 

شقه لرقم 1

5 - شركة عياد صبحى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

5208 ورقم قيد  38253    مركز عام  عن تنفيذ اعمال الديكورات والتشطيبات الداخليه واعمال المقاولت 

وتوريد مواد البناء والدهانات وكافة مستلزمات التشطيبات الداخليه  بجهة محافظة الجيزة الوحده الداريه رقم 

408 نموذج G بالدور الثالث بالمبنى بالجهه الشرقيه بمشروع اكتوبر بلزا بالمحور المركزي

6 - محمد فؤاد حمزه وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

5229 ورقم قيد  38262    مركز عام  عن توريدات عموميه وتوريد قطع غيار والمواد الغذائيه ومستلزمات 

المصانع والخدمات العامه - فيما عدا الكمبيوتلر ومستلزماته  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 134 الدور الثانى -

بالعقار رقم 68 ب مجمع على الدين المحور المركزى -ليلة القدر

7 - محمد فرج وشريكه احمد عبدالوارث شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    5241 ورقم قيد  38266    مركز عام  عن كافيتريا كافيه ومطعم  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 

231 بالدور الرضي بمول فايف ستار المقام على قطعه 2/31 مركز خدمات الحى السابع والثامن

8 - محمد محمود عبدا وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

5265 ورقم قيد  38274    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 4 

مول الميك ماك المحور المركزى

9 - محمود عبدالمنعم محمد وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

5279 ورقم قيد  38279    مركز عام  عن شراء وبيع المحاصيل الزراعية وشراء وبيع واستئجار الراضى 

الزراعية  بجهة محافظة الجيزة شقة 3 عمارة 113 مج 1 الحى 7 الشيخ زايد

10 - احمد محمد على احمد وشريكيه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    5333 ورقم قيد  38298    مركز عام  عن استصلح الراضى الصحراوية والبور وادارة مزارع 

النتاج الداجنى  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى قطعة رقم 131 و 129 المجاورة الولى الحى الخامس

11 - عمر السيد عبدالمجيد وشركاءه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    5309 ورقم قيد  38287    مركز عام  عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية وهدم واصلح  

بجهة محافظة الجيزة شقة بالعقار رقم 75 حى 5 مج 1 عقد اول - ثانى اكتوبر

12 - مجدى عزت محمد وشركاه للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    5357 ورقم قيد  38308    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وانشاء وادارة 

سلسل محلت سوبر ماركت ومنظفات صناعية وغسيل وكى ومخابز فاخرة وادارة وتشغيل العيادات الطبية.  

بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد الحى 13 مج 4 عمارة 6 وحدة ادارية رقم 1

13 - يارا عامر مصطفى سعيد وشريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    5358 ورقم قيد  38309    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 

5 مكرر المول التجارى رقم 17 أ المحور المركزى
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14 - علء محمد فهمى مرسى وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    5389 ورقم قيد  38317    مركز عام  عن توريدات عموميه ونقل عمال بالداخل وبيع مواد غذائيه 

ومشروبات والرصف وادارة المطاعم وتجهيز الملعب  بجهة محافظة الجيزة عينات الشباب عماره 16 ح 6 

شقه 1

15 - محمود على فرج محمد وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    5393 ورقم قيد  38318    مركز عام  عن جميع خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني وتكنولوجيا 

المدفوعات اللكترونيه وخدمة البيع بالتقسيط |)كما هو وارد بصوره الحفظ طرفكم ( فيما عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه -موافقه امنيه رقم 439 - لعام 2022  بجهة محافظة الجيزة مبنى ب مجمع على الدين رقم 209 الدور 

الثاني -اكتوبرثان

16 - شركة مصطفى ربيع رجب صادق وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    5397 ورقم قيد  38320    مركز عام  عن ادارة وتشغيل واقامة مطاعم 

GRAY بالدورالرضى بمول جراى اسكوير   G18 C & G20 وكافيهات  بجهة محافظة الجيزة محلت رقم

SQUERE  قطعه رقم 11 القريه السياحيه الولى

17 - محمد رياض مسعد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

5399 ورقم قيد  38321    مركز عام  عن تجارة مستحضرات التجميل والكسسوار فى نفس المجال فيماعدا 

الدويه  بجهة محافظة الجيزة 118 سنتر مصر اكتوبر الحى الثالث مجاوره 8

18 - عادل محمد شكر وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

5434 ورقم قيد  38338    مركز عام  عن الستثمار العقارى  بجهة محافظة الجيزة ق1171 مج6 الحى 

الثالث -اكتوبر اول

19 - جمال ناصر احمد عبدالكريم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    5439 ورقم قيد  38339    مركز عام  عن توريد كافة المواد الخام الغذائيه ومستلزماتها من تعبئه 

وتغليف والبهارات وتجهيزاتها والمواد المسانده للمطابخ والغذيه وجميع احتياجات المطاعم والكافيهات للهالى 

والشركات وتحديث الماكولت حسب كل ما هو  جديد فى المجال  بجهة محافظة الجيزة رقم 37 مول النخيل 2 

محور جمال عبدالناصر الحى 11 قسم ثانى

20 - رمضان طه احمد عبدالعزيز وشريكه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    5493 ورقم قيد  38358    مركز عام  عن الستثمار والتسويق العقارى  بجهة محافظة الجيزة 

الحى الرابع المجاوره الرابعه عقار 919

21 - حسن يوسف احمد مرسي وشريكه عبدالخالق يوسف احمد مرسي شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    5527 ورقم قيد  38368    مركز عام  عن الخلص لتجاره الموز 

بالجمله واستصلح وزراعة الراضي  بجهة محافظة الجيزة سوق الجمله 6اكتوبر ثلجه موز رقم 4 عنبر رقم 

)1(

22 - وليد رجب رمضان وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

5537 ورقم قيد  38371    مركز عام  عن الستثمار العقارى  بجهة محافظة الجيزة عمائر سيتى ستار - برج 

8 الدور الثالث - شقه 5 الحى الحادى عشر

23 - عبدالمجيد اسعد عبدالحميد البنا وشركاءه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    5601 ورقم قيد  38386    مركز عام  عن مقاولت كهربائية  بجهة محافظة 

الجيزة الحى الول مج 1 عمارة 157 مكتب بالدور الرضى

24 - احمد سامح وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    5682 

ورقم قيد  38403    مركز عام  عن تنمية المهارات الرياضية ماعدا المن والحراسة والنترنت بعدالحصول 

على التراخيص اللزمة بموجب موافقة امنية رقم 405 لسنة 2022.  بجهة محافظة الجيزة منطقة الخدمات )2( 

النادى الجتماعى قطعة رقم 4 الحى السابع التوسعات الشرقية
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25 - شروق عبدالعال رزق عوض ا وشركاها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    5717 ورقم قيد  38409    مركز عام  عن تجارة مستلزمات طبيه وتوريدات عامة وتجارة 

الكترونية ودعاية الكترونية وادارة وانشاء المطاعم والتصدير والتوكيلت التجارية فيما عدا اصدار الصحف 

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

موافقة امنية رقم 487 لسنة 2022  بجهة محافظة الجيزة غرفة 1 الكائنة بالشقة بالعنوان 9 ش الياسمين قطعة 

1880 الدور الول الحى الرابع - مج 8

26 - احمد حمدى عبدالباعث وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    5750 ورقم قيد  38415    مركز عام  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة 

محافظة الجيزة وحده رقم 18 بالدور الرضي مول السرايا المحور المركزى الجنوبى

27 - احمد محمد عبدالمعطى عزو وشريكتيه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    5773 ورقم قيد  38422    مركز عام  عن الستيراد والتصدير وتجارة المواد 

الغذائيه والحبوب  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 205 بالدور الثاني برج رقم 1 بالمشروع المقام على القطعه 

3-49 بالمحور المركزى

28 - محمد وهدان غازى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

5817 ورقم قيد  38427    مركز عام  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه  بجهة محافظة الجيزة وحده 1 

ق28 مج2 ح1 الشيخ زايد

29 - حسين احمد عبدالعظيم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    5837 ورقم قيد  38433    مركز عام  عن  مقاولت عموميه وتوريدات  بجهة محافظة الجيزة 

عماره 73 شارع 3 مجاوره 6 حى 10

30 - حماده شعبان رجب راشد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    5838 ورقم قيد  38434    مركز عام  عن تجارة الجمله والقطاعى للمواد الغذائيه والمنظفات 

والدوات المنزليه وجميع مستلزمات المنزل والدوات المكتبيه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتصوير 

المستندات (  بجهة محافظة الجيزة المحل التجارى رقم 6 سوق منطقة ابوالوفا جنوب الحياء الحى السادس - 6 

اكتوبر ثانى -

31 - محمد عبدا عزب محمد وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    5937 ورقم قيد  38465    مركز عام  عن انتاج وتجارة وتوريد كل مستلزمات المصانع من 

الكاوتشوك  بجهة محافظة الجيزة وحده بمبنى رقم 8 الدور الول العلوى بمجمع المل الصناعى شارع حماده 

امام

32 - محمد ايهاب عبدالمنعم وشريكه للوجبات السريعة والتيك اواى شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    6008 ورقم قيد  38486    مركز عام  عن مطعم ) تيك اواى (  بجهة محافظة 

الجيزة محل رقم 16 مول جمجوم الدولى شارع سعاد كفافى الحى المتميز
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فروع الشركات

1 - سعيد المتولى رجب وشريكه   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    5150 ورقم قيد   38232   فرعى  

عن تجاره اليشاربات ومستلزمات المحجبات  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع للشركة بالعنوان / محل رقم 

G263 و الكائن بالمجمع التجارى ) مول العرب ( ميدان جهينة

2 - شركه لوفوال لتجاره اليشاربات   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    5150 ورقم قيد   38232   

فرعى  عن تجاره اليشاربات ومستلزمات المحجبات  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع للشركة بالعنوان / محل 

رقم G263 و الكائن بالمجمع التجارى ) مول العرب ( ميدان جهينة

3 - شركة الفق للتخطيط الصناعي هيبكو Horizon industrial planning company )Hipco(   قيدت 

فى   07-08-2022 برقم ايداع    5286 ورقم قيد   17879   فرعى  عن الغاء نشاط/ التدريب من النشاط 

الرئيسى  اضافة نشاط / تغليف الطارات  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع كمصنع  بالعنوان / 197 امتداد 

المنطقه الصناعيه 3

4 - محمود عبدالعزيز مصيلحى احمد وشريكه   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    5286 ورقم قيد   

17879   فرعى  عن الغاء نشاط/ التدريب من النشاط الرئيسى  اضافة نشاط / تغليف الطارات  بجهة محافظة 

الجيزة اضافة فرع كمصنع  بالعنوان / 197 امتداد المنطقه الصناعيه 3

5 - حسام الدين مصطفى وشركاه   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    5371 ورقم قيد   26563   فرعى  

عن اضافة نشاط/ ادارة المطاعم والكافيهات  تقديم الخدمات العلنيه ) كما هو وارد بالصوره الحفظ طرفكم ( 

فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه وتوريد العماله والمن 

والحراسه بعد الحصول على كافة التراخيص المنظمه لذلك النشاط موافقه امنيه رقم 433 لعام 2022  بجهة 

محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ الوحده A37  بالدور الرضى المنخفض بمشروع اسواق التعمير 2 )

السويقه (بمركز خدمات الحى التاسع

6 - سبين للدعايه والعلن   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    5371 ورقم قيد   26563   فرعى  عن 

اضافة نشاط/ ادارة المطاعم والكافيهات  تقديم الخدمات العلنيه ) كما هو وارد بالصوره الحفظ طرفكم ( فيما 

عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه وتوريد العماله والمن والحراسه 

بعد الحصول على كافة التراخيص المنظمه لذلك النشاط موافقه امنيه رقم 433 لعام 2022  بجهة محافظة الجيزة 

اضافة فرع بالعنوان/ الوحده A37  بالدور الرضى المنخفض بمشروع اسواق التعمير 2 )السويقه (بمركز 

خدمات الحى التاسع

7 - جمكو للتركيبات والتوريدات الهندسية   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    5408 ورقم قيد   38327   

فرعى  عن توريدات هندسيه وتركيبها ومقاولت عموميه وعموم الستيراد ماعدا الفقره 36 من المجوعه السادسه 

والمجموعه 19  بجهة محافظة السكندرية 59 ش محمد بك الصيرفى - سيدى بشر

8 - جمكو للتركيبات والتوريدات الهندسية   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    5408 ورقم قيد   38327   

فرعى  عن توريدات هندسيه وتركيبها ومقاولت عموميه وعموم الستيراد ماعدا الفقره 36 من المجوعه السادسه 

والمجموعه 19  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 30 بالدور الرضى بطيبه جراند مول

9 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    5505 ورقم قيد   38362   

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

ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت الحراريه بكافة 

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

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

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها . 

والتوريدات العمومية والمقاولت والستيراد والتصدير  بجهة محافظة القليوبية شارع العبور - قريه عرب 

الغديرى
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10 - سمارت جروب - ) smart group (   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    5505 ورقم قيد   

38362   فرعى  عن تصنيع وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة 

انواعها ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت 

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

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

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

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

قريه عرب الغديرى

11 - سمارت جروب - ) smart group (   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    5505 ورقم قيد   

38362   فرعى  عن تصنيع وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة 

انواعها ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت 

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

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

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

تحقيق غرضها . والتوريدات العمومية والمقاولت والستيراد والتصدير  بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 309 

الدور الثالث مبني )b4 ( المركز التجاري ) اسبانيا بلزا ( قطعة رقم 4 مدخل 4

12 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    5505 ورقم قيد   

38362   فرعى  عن تصنيع وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة 

انواعها ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت 

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

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

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

تحقيق غرضها . والتوريدات العمومية والمقاولت والستيراد والتصدير  بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 309 

الدور الثالث مبني )b4 ( المركز التجاري ) اسبانيا بلزا ( قطعة رقم 4 مدخل 4

13 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    5695 ورقم قيد   22679   

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح/ تجارة الدوات الكهربائيه والستيراد والتصدير )فيماعدا المجموعه 19 وفقرة 

36 من المجموعة 6 والتوكيبات الكهربائية واعمال المقاولت الكهربتئية والمقاولت العمومية  بجهة محافظة 

الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 23 شارع شهاب المهندسين

14 - يسرا علء عبدالفتاح سرور وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    5765 ورقم قيد   

38418   فرعى  عن تجارة النجف والهدايا والدوات المنزلية  بجهة محافظة السكندرية 40 ش عبداللطيف 

الصوفانى - قسم

15 - يسرا علء عبدالفتاح سرور وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    5765 ورقم قيد   

38418   فرعى  عن تجارة النجف والهدايا والدوات المنزلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع كائن فى / 

الوحدة G 100  الكائنه بالطابق الول من مركز مول مصر الكائن بطريق الواحات مقابل مدينه النتاج العلمي 

بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 اكتوبر

16 - الرم ستور Alarm Store   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    5865 ورقم قيد   38444   

فرعى  عن بيع الموبايلت واكسسواراتها  بجهة محافظة القاهرة 4 ش مصطفى النحاس

17 - علء محمد نبيه عبد الهادى واحمد سعيد ابراهيم على عصفور   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

5865 ورقم قيد   38444   فرعى  عن بيع الموبايلت واكسسواراتها  بجهة محافظة القاهرة 4 ش مصطفى 

النحاس

18 - علء محمد نبيه عبد الهادى واحمد سعيد ابراهيم على عصفور   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

5865 ورقم قيد   38444   فرعى  عن بيع الموبايلت واكسسواراتها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع 

بالعنوان / 29 محطة اوت بجوار بوابة 6 مدينة الخمائل طريق المحور بعد مسجد الشرطة
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19 - الرم ستور Alarm Store   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    5865 ورقم قيد   38444   

فرعى  عن بيع الموبايلت واكسسواراتها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / 29 محطة اوت بجوار 

بوابة 6 مدينة الخمائل طريق المحور بعد مسجد الشرطة
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 محو - شطب

1 - نجوى محمد التهامى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33412 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع  2416 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لنرك التجاره

2 - ممدوح قرنى على حنبولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34335 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  5803 

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

3 - محمد رمضان محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   36972 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  16 

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

4 - محمود عبدالتواب عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20745 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع  1879 

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

5 - صفوت حمدان احمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   22477 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع  

1897 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

6 - محمد خلف عبدالحافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26735 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع  2023 

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

7 - احمد امين محمد شمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33569 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع  2890 وفى 

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

8 - سحر جلل حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   35712 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  3556 وفى 

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

9 - رابح قرنى جمعة عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15037 قيد فى 07-04-2011 برقم ايداع  3054 

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

10 - محمود على حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24982 قيد فى 24-08-2016 برقم ايداع  3702 

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

11 - طه احمد محمد بشندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6245 قيد فى 31-07-2004 برقم ايداع  1143 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

12 - هبه محمد سالم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7055 قيد فى 19-03-2005 برقم ايداع  618 وفى تاريخ  

07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

13 - محمد عبدالتواب السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20997 قيد فى 20-08-2014 برقم ايداع  

2505 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

14 - هدى حسن على الرجوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22734 قيد فى 28-07-2015 برقم ايداع  2446 

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

15 - محمد عمر محمد عمر موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30372 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع  

5599 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

16 - محمد بدر زكريا عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   33776 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

4035 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

17 - احمد ربيع شحاته حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24599 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع  2265 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

18 - علء الدين طوسون احمد يسن هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30658 قيد فى 08-01-2019 برقم 

ايداع  108 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

19 - عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31513 قيد فى 25-06-2019 برقم 

ايداع  2692 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

20 - ابراهيم على ابراهيم محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   35634 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع  

3509 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل محو الرئيسى الخر

21 - كريم محمد ابو رواش محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37132 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  674 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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22 - ابراهيم احمد خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13788 قيد فى 04-11-2010 برقم ايداع  3636 

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

23 - اشرف ابراهيم ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31337 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع  

2121 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

24 - عمرو محسن بدير الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36971 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  14 

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

25 - عبير السعيد عبد العزيز فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10424 قيد فى 21-05-2009 برقم ايداع  

678 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

26 - اسامة احمد عبدالرحمن محمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13571 قيد فى 11-10-2010 برقم 

ايداع  3291 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

27 - احمد السيد ابوالعجب اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28523 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع  

727 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

28 - اصبح السم التجارى مؤسسة السويدى التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم   29514 قيد فى 

12-07-2018 برقم ايداع  3328 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

التجاره

29 - عزة شعيب عبد الرحمن سنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30699 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع  

216 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

30 - وليد محمد محمود السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   36810 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

6958 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

31 - محمد على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   1480 قيد فى 20-10-1997 برقم ايداع  1145 وفى 

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

32 - اسامة ابراهيم موسى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11433 قيد فى 04-01-2010 برقم ايداع  13 

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

33 - احمد محمد محمود الدهيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22673 قيد فى 09-07-2015 برقم ايداع  2328 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

34 - عمرو ابراهيم عبدالهادى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29337 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع  

2874 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

35 - جميل انطون جورج بدره  تاجر فرد سبق قيده برقم   31 قيد فى 27-08-1994 برقم ايداع  38 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

36 - حسام محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6035 قيد فى 29-05-2004 برقم ايداع  740 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

37 - اسامة زكريا حسن الروبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7821 قيد فى 16-01-2006 برقم ايداع  50 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

38 - عبدالمجيد اسعد عبدالحميد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   8530 قيد فى 03-09-2006 برقم ايداع  

1317 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

39 - محمود محمد سيد سعد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   13466 قيد فى 26-09-2010 برقم ايداع  

3128 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

40 - سعد لمستلزمات البيت الحديث  تاجر فرد سبق قيده برقم   13466 قيد فى 06-05-2015 برقم ايداع  

1458 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء المحل الرئيسي

41 - محمود محمد سيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13466 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع  2635 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء المحل الرئيسي

42 - صباح محمد عبدالعزيز المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33188 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  

1766 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

43 - احمد ربيع مجاهد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21280 قيد فى 26-10-2014 برقم ايداع  3163 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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44 - احمد ربيع مجاهد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21280 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع  321 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء المحل الرئيسى

45 - عاطف محمد رشاد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   23443 قيد فى 02-12-2015 برقم ايداع  

3960 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

46 - احمد زاهر احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23734 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع  288 

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

47 - ابراهيم المغازى الحماقى المغازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23929 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع  

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

48 - محمد سعيد ابراهيم مرعى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   36868 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

7131 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

49 - محمود راضى فاضل فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   26754 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع  2073 

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

50 - سيد علي اسماعيل بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18256 قيد فى 23-01-2013 برقم ايداع  240 

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

51 - سعد السيد احمد موافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28776 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع  1422 

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

52 - محمود فخرى طلعى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32234 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  

4750 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

53 - الديب مرسي حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16150 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  5010 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل حذف نشاط الرئيسى الخر

54 - بسمة احمد ابراهيم عبدالجابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   24024 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع  

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

55 - اشرف محمد عصام الدين تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37566 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  

2368 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

56 - جنيدى للتوريدات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم   30707 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع  234 

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

57 - ايمن احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9193 قيد فى 18-03-2007 برقم ايداع  437 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

58 - سيد عبد العظيم جمعة عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25523 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع  

4817 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

59 - داليا مدحت طه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   35125 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  1721 

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

60 - محمود اسامه محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37970 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع  

3882 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

61 - هشام على محمد سعدالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   32623 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع  103 

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

62 - صيدلية د  رشا عبدالهادى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25902 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع  

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

63 - رمضان بيومى صادق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   37535 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  

2225 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

64 - اسلم مخلوف عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6064 قيد فى 06-06-2004 برقم ايداع  784 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

65 - احمد حسن محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   26470 قيد فى 26-03-2017 برقم ايداع  1405 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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66 - ايمان عبدالحميد محمود السيد احمد الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34539 قيد فى 2020-12-27 

برقم ايداع  6432 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

67 - احمد ابراهيم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35423 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع  2691 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

68 - تقوى مجدى محمد محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   37118 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

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

69 - سامى نايل محمد البطة  تاجر فرد سبق قيده برقم   8361 قيد فى 17-06-2008 برقم ايداع  660 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

70 - احمد حمدان اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10512 قيد فى 09-06-2009 برقم ايداع  824 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل مح القيد لترك التجارة
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رأس المال

1 - ايمن علي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23815 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع   462 فى 

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

2 - حمدى عبداللطيف شقلوف حموده تاجر فرد سبق قيده برقم   37792 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   

3221 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - محمد رجب اسماعيل الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم   11207 قيد فى 15-11-2009 برقم ايداع   

1957 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

4 - يسرى سعيد محمد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   23058 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع   

3113 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   9626 قيد فى 16-12-2007 برقم ايداع   

2446 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

6 - رامى محمد شوقى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   9776 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع   387 فى 

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

7 - محمد انور حسين مسلم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   12125 قيد فى 13-04-2010 برقم ايداع   

1163 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - نورهان محمود عبدالرحمن خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم   37135 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   

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

9 - حسام الدين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   24477 قيد فى 16-05-2016 برقم 

ايداع   197 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - عمرو على لطفى ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم   31233 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع   1854 

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

11 - ابراهيم على ابراهيم محمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم   35634 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع   

3352 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - احمد محمد عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22990 قيد فى 08-09-2015 برقم ايداع   

2973 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

13 - على سعد على عبده عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   25743 قيد فى 02-01-2017 برقم ايداع   22 

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

14 - احمد السيد سليمان عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   23967 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع   803 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - على محمد على الفكى تاجر فرد سبق قيده برقم   36821 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   6993 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - سالي جمال عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   36634 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع   6372 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - عمر عبدالمنعم محمد حتاته تاجر فرد سبق قيده برقم   36902 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع   7233 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

18 - مجدى اسماعيل صابر عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم   23090 قيد فى 01-10-2015 برقم ايداع   

3173 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - محمد سالم اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم   37406 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع   1731 

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

20 - حسام الدين مجدى محمود عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   17896 قيد فى 18-11-2012 برقم 

ايداع   2922 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - جمال الدين السيد علي كسبر تاجر فرد سبق قيده برقم   37604 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع   

1000002 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - اسماعيل عبدالفتاح على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   17702 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع   

2640 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - رحاب عبدالمقصود عبدالحافظ سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   38410 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع   

5720 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - رؤية عبدالنبى طه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   38419 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع   5767 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

25 - ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المقنن تاجر فرد سبق قيده برقم   21415 قيد فى 18-11-2014 برقم ايداع   

3447 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - اسامه جلل الدين عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31156 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع   

1552 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - احمد على عبدالكريم على تاجر فرد سبق قيده برقم   31672 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع   3179 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

28 - احمد سمير عبد الحميد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   36447 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع   

5736 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - مصطفى فتحى عبدالمجيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   17384 قيد فى 27-08-2012 برقم ايداع   

2111 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

30 - عبدالمجيد حربى عبدالمجيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   26951 قيد فى 07-06-2017 برقم ايداع   

2594 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - احمد محمد ابووالى عبدالوهاب حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   38324 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   

5405 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - حسين عبدالعظيم مفتاح عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   23265 قيد فى 05-11-2015 برقم ايداع   

3587 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

33 - الهام فتح ا عبدالخالق سليمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   29653 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع   

3700 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - طه محمود صبري تاجر فرد سبق قيده برقم   36326 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع   5376 فى 

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

35 - سامى مدحت محمود حلمى حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   24268 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع   

1499 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

36 - احمد عبدالسلم قرنى عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   36442 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع   

5727 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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العناوين 

1 - سركيس كريكور سركيس مارتايان تاجر فرد سبق قيده برقم    10699 قيد فى 16-07-2009 برقم ايداع    

1126 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاع فرع بالعنوان/ نادى الصيد

2 - يوسف عادل محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    18687 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع    1103 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مبنى 1 محل 1 الدور 

السفلى مول اسواق الجمهورية بخلف مجمع على الدين ليلة القدر - المحور المركزى

3 - احمد محمد بهى الدين عواد الكومى تاجر فرد سبق قيده برقم    28064 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع    

4680 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الصناعية الثالثة 

مجمع المل مبنى 1 وحدة رقم 3 - قطعة 202 و 203

4 - عيد ربيع علوانى حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    25650 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع    5161 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان / محلت رقم 

24-25-26 الدور الرضي عماره 91 مشروع على الدين سيتى مول المحور المركزي بسمه تجاريه فيفا كافيه 

viva بنشاط مطعم وكافيه برأس مال اثنان مليون جنيه

5 - حنان محمود حماد عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    30632 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    46 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل رقم H9( 6( مول 

تمر حنة بهرم سيتى

6 - رابح قرنى جمعة عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    15037 قيد فى 07-04-2011 برقم ايداع    

3054 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة *الغاء نشاط الرئيسي الخر 

بالعنوان/ البليدة العياط

7 - سنتر العتابى تاجر فرد سبق قيده برقم    15697 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع    4200 وفى تاريخ  

03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة سمة تجارية للفرع الكائن بالعنوان/ منطقة 

خدمات الستثمار الزراعى )ابنى بيتك( النوبارية الجديدة - البحيرة )بنزينة( لتصبح )طاقة النوبارية(

8 - وائل احمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    16075 قيد فى 23-11-2011 برقم ايداع    4935 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / ح3 ع 33 مج 2 محل 4 

الشيخ زايد

9 - جمال السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24965 قيد فى 23-08-2016 برقم ايداع    3671 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / مكتب اداري بالدور الول 

بالمصنع ص 1 ق 280

10 - يحيى زكريا امين السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    12246 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / ارض 

محمد سلم ش محمد سلم قليوب

11 - طه احمد طه عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    34750 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    553 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ 800 فدان قطاع أ وحده 7 

سنتر 3-اكتوبرالجديده

12 - احمد محمد حامد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    17692 قيد فى 09-10-2012 برقم ايداع    2621 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل130 الدور1 طيبه 

جراند مول ق 65/3/أ

13 - يسرى سعيد محمد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    23058 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع    

3113 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنولن / الحى 7 سنتر 

الردنيه مرحله 4أ محل 5

14 - اشرف محمد على حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    32689 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    299 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / ح16 مول مزار 

FA10 وحده
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15 - مى صلح الدين محمود محمد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    37011 قيد فى 09-01-2022 برقم 

ايداع    147 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / وحده 7 

ع65 مج1 ح3

16 - ابراهيم على ابراهيم محمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    35634 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    

3352 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل رقم 2 عقار 

12 حى 6 عينات الشباب

17 - على محمد على الفكى تاجر فرد سبق قيده برقم    36821 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    6993 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ وحده رقم 89 ثاني فوق 

الرضي مركز المدينه التجارى الحى4 مج1 امام النيابه الداريه

18 - عمرو عبدالوهاب منجود محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    38139 قيد فى 19-07-2022 برقم 

ايداع    4840 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ق396 

مخازن الشباب المنطقه الصناعيه

19 - محمد محمد صعب تركى تاجر فرد سبق قيده برقم    9511 قيد فى 14-08-2007 برقم ايداع    2041 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل رقم2 ارضى 

عماره8ب مجاوره2 الحى 11

20 - هانى سيد عبد ربه حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    20917 قيد فى 06-08-2014 برقم ايداع    2227 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اضافة فرع بالعنوان /سيدى عبدالرحمن 

قرية امواج الساحل الشمالى

21 - صيدلية د محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13252 قيد فى 22-08-2010 برقم ايداع    2820 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل 3/4 بالدور الرضى 

مركز رنا مول ح2

22 - احمد السيد سليمان عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    23967 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع    

803 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل 207 ارض 

المعارض الحى 7 دور ارضى

23 - محمد نجيب على جلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    38210 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    5076 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / ق 186 مخازن 

الشباب 300 م

24 - فاطمه محمود عزمى حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    32312 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    

4979 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى2 مج6 ق 6/22 محل 3

25 - خالد طارق عبد السلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34435 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    

6110 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ق 3ع360 ح3

26 - ايهاب محمد محمد سيد احمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    35835 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

3929 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ سنتر مول مكتب 

B14 ح7  مج1

27 - حجازى للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    11940 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع    866 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ عقار 23 شارع 

عباس العقاد

28 - عاطف محمد رشاد عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    23443 قيد فى 02-12-2015 برقم ايداع    

3960 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو الرئيسي الخر بالعنوان/ 

محل 1 عمارة 13 كمبوند الصفوة دجلة بنشاط/ بيع وتعبئة وتجهيز السماك

29 - الشامى للموازين تاجر فرد سبق قيده برقم    26404 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع    3066 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ وحده 100 مجمع 2ب 

المساحه 135 متر المنطقه الصناعيه الثالثه ق 146
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30 - احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    27447 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع    

3995 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 1 الدور الرضى عقار 30 

شارع ترعه زنين

31 - احمد المتولى احمد محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    27447 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع    

3995 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش مرسى الشريف من ش 

القناية

32 - محمد فاروق زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23039 قيد فى 16-09-2015 برقم ايداع    3067 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / 44 المحور المركزى 

مول السرايا دور ارضى منخفض الشيخ زايد مدخل 2

33 - نيرمين ايهاب احمد مختار تاجر فرد سبق قيده برقم    34647 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع    261 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مبنى S1 المركز التجارى قطامية داون 

تاون ش التسعين ق A التجمع الخامس الدور الرضى وحدة S1 - 15 بسمة تجارية/ نانوشكا بوتيك 

NANUSHKA BOUTIQUE

34 - اشرف ادهم حسن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36363 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

5487 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / مبنى 12 شقه 

405 مج 4 الحى 12 مساكن الشمس

35 - رضوان هلل عبداللطيف رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    37163 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

817 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / مكتب 7 مول 

سيتى ستار الحى 11 برج 5 الدور الثانى بنشاط/ استغلل محاجر

36 - ساره حمدى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    20719 قيد فى 19-06-2014 برقم ايداع    

1832 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ق 144 امتداد 

المنطقه الصناعيه السادسه

37 - نادر ابراهيم حلمى محروس تاجر فرد سبق قيده برقم    34313 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع    

5730 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل 28 الدور 

الول القطعه 45ب المحورالمركزى

38 - الديب مرسى حسن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    16150 قيد فى 07-12-2011 برقم ايداع    5060 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسى الخر بنشاط/ توريدات 

منتجات اللبان بسمه تجاريه/ الحرمين لمنتجات اللبان  برأس مال/ 50000 )خمسون الف جنيه( بالعنوان/ 

الحي6-مج4-عماره4-وحده4

39 - محمد جمال عبدالحميد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34027 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

4802 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان/ حوض القلع 

قرية مؤنسة

40 - جمال الدين السيد علي كسبر تاجر فرد سبق قيده برقم    37604 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

1000002 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الحي الثاني 

المجاوره الثالثه مول علي الدين بجوار شركه المياه القديمه محل 50

41 - عطا محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6772 قيد فى 05-01-2005 برقم ايداع    44 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المنطقه 7 ابنى بيتك ق 461 حدائق اكتوبر

42 - سعيد نادى امام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15068 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع    3099 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / عنبر دور أرضى 

المرازيق البدرشين بنشاط / مزرعة دواجن

43 - اسماعيل عبدالفتاح على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    17702 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع    

2640 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ المبنى التجارى 

رقم 3i منطقة الخدمات بقرية ليجاندا مدينة الشيخ زايد المجاوره الولى الحى الثانى
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44 - مقار لتجارة وتوريد مواد البناء تاجر فرد سبق قيده برقم    26448 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    

4061 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان 65 حى السكان 

العائلى منطقه 71 فدان

45 - حسام عبدالحميد عبدالحميد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    35653 قيد فى 22-06-2021 برقم 

ايداع    3394 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان 

ليصبح /مبنى 4 المل الصناعى ورشه 5 بالمنطقة الصناعية الثالثة شارع حمادة امام 203 و 202

46 - حماده احمد محمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    36030 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    4481 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / محل G L 18 مول 

القدس التجارى رقم 8 منطقة خدمات قطاع أ 800 فدان

47 - محمد نادى على على تاجر فرد سبق قيده برقم    37020 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    167 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مجمع الردنيه الصناعي 

المنطقه الصناعيه الرابعه القطعه رقم 26ب

48 - جميل احمد عبدالعزيز عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    11734 قيد فى 22-02-2010 برقم ايداع    

492 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ مكتب 

مقاولت 158 ش الهرم الطالبية

49 - شيماء مرسى محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    19465 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع    

3692 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان /ح10 مج1 سنتر 

الموسكى محل 33

50 - جرجس بباوى غالى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    11233 قيد فى 18-11-2009 برقم ايداع    

2000 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الحى 12 مجمع 

على الدين ليلة القدر مبنى أ محل35و18 دور ارضي

51 - عصام الدين جمعه عبدالوارث عبدالصمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31934 قيد فى 17-09-2019 برقم 

ايداع    3902 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

البراجيل 4 ش ثلجة الموز مركز اوسيم - امبابه بنشاط / ورشة اثاث مكتبي

52 - عمرو عادل السيد على حسن الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    13608 قيد فى 13-10-2010 برقم 

ايداع    3335 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل 241 

دور اخير سنتر الردنيه ح11

53 - صيدلية د عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم    21921 قيد فى 26-02-2015 برقم ايداع    595 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تصحيح العنوان/ 32 مج 3 حى 1 محل 1 

السلوم

54 - احمد محمد احمد مغازى تاجر فرد سبق قيده برقم    16495 قيد فى 15-02-2012 برقم ايداع    379 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ بيفرلى هيلز بوابه9 

عقار 12ح محل 1 بسمه تجاريه/ بحر مقلى )فرايد سى ( عن نشاط مطعم مأكولت بحريه

55 - صيدلية د  محمد فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    28860 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع    1617 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / ح3 مج3 ع1 

محل1

56 - امير فكرى سيد ابوالمجد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    31372 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع    

2224 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان الفرع/ شقه4 

عماره443 مجاوره2 ح1

57 - عبدالفتاح رمضان محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    38463 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع    

5935 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافةفرع بالعنوان/ محل144 -

سنتر اللؤلؤه الدور الثاني

58 - تصيح السم ليصبح  احمد يوسف عيسى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    6128 قيد فى 

26-06-2004 برقم ايداع    913 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة 

فرع بالعنوان/ 107 المنطقه الصناعيه الثانيه
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59 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-06-2008 برقم ايداع    660 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

60 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل 121 التوسعات 

الشمالية - لند مول

61 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ محل 5 مول بلزا 

الحى المتميز

62 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل 79 المركز 

التجارى الدارى الرحاب مول حدائق اكتوبر

63 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل 19 مشروع 

طيبة جاردنز

64 - سامى نايل محمد البطة تاجر فرد سبق قيده برقم    8361 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان/ وحدة رقم 2 

برج رقم 7 مشروع سيتى ستار

65 - هاله خيرى حافظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28828 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    1534 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ مكتب 3 قرية المختار ح 

6
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النشاط

1 - سركيس كريكور سركيس مارتايان تاجر فرد سبق قيده برقم  10699 قيد فى 16-07-2009 برقم ايداع    

1126وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مستلزمات الرماية ومستلزمات الصيد والسماك 

والرحلت واستيراد وتصدير وتوكيلت تجارية بيع مستلزمات الرماية   مستلزمات الصيد والسماك والرحلت 

واستيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وبيع مستلزمات الرمايه ومستلزمات الصيد والسماك والرحلت )برى 

وبحرى فقط ( فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت بعد الحصول على كافة التراخيص 

المنظمه لذلك موالفقه امنيه- رقم 348- لعام 2021

2 - ايمن علي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23815 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع    462وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع قطع غيار سيارات

3 - محمد عبداللطيف محمد ابوالحارث تاجر فرد سبق قيده برقم  30297 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع    

5374وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مطعم

4 - رأفت عبد المجيد محمد عماد تاجر فرد سبق قيده برقم  36260 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    5189

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات كهروميكانيكيه

5 - صالح متولى عبدا متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  35935 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    4225

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع مستحضرات تجميل طبيعيه بدوي 

لدى الغير وتعبئة معطرات وعطور وبخور

6 - محمد رجب اسماعيل الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  11207 قيد فى 15-11-2009 برقم ايداع    

1957وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ مكتب نقل عمال  فقط ) بالداخل (

7 - ايمن محمد عبدالمنعم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  16012 قيد فى 03-11-2011 برقم ايداع    

4830وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بموجب الموافقة المنية رقم 393 لسنة 2022 تمت 

الموافقة على التجديد للنشاط كالتالى/ مكتب هندسي وتجارة الكترونية عبر النترنت واعمال التوصيف والتحليل 

وتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بكافة انواعها فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة.

8 - وائل احمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  16075 قيد فى 23-11-2011 برقم ايداع    4935وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع عصائر

9 - يحيى زكريا امين السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12246 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع    

1324وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ نقل عمال بالداخل

10 - خالد مصطفى رزق متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  19611 قيد فى 09-12-2013 برقم ايداع    3400

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  كمبيوتر عرض وتداول البرمجيات على اجهزة الحاسب 

اللى فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 379 لسنة 2022

11 - ساميه ناجى نجيب ينى تاجر فرد سبق قيده برقم  37639 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    2634وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نقل عمال بالداخل

12 - حسام الدين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  24477 قيد فى 16-05-2016 برقم 

ايداع    197وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استيراد وتصدير

13 - عمرو على لطفى ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  31233 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    1854

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ حدايد فقط

14 - ابراهيم على ابراهيم محمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  35634 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    

3352وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / سوبر ماركت

15 - احمد محمد رفيق عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  23481 قيد فى 08-12-2015 برقم ايداع    4039

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / صيانة سيارات مع جهات ملزمة فقط

16 - محمد محمد صعب تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  9511 قيد فى 14-08-2007 برقم ايداع    2041وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ بيع ملبس جاهزه فقط
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17 - على سعد على عبده عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25743 قيد فى 02-01-2017 برقم ايداع    22

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ جنوط وكماليات السيارات

18 - اميره جمال محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  36332 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    5389

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ اصلح وتصنيع قطع غيار المصانع لدى 

الغير

19 - احمد ابو العل حسن بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  36552 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع    6085

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ مخبز بلدى نصف الى

20 - احمد السيد سليمان عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  23967 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع    803

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته

21 - فاطمه محمود عزمى حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  32312 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    

4979وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة ملبس جاهزه وخردوات

22 - الشامى للموازين تاجر فرد سبق قيده برقم  26404 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع    3066وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عموميه وتصنيع الموازين

23 - احمد السعيد ابراهيم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  26879 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    2393

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته (

24 - اشرف محمد طلعت محمد فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم  4879 قيد فى 08-01-2003 برقم ايداع    33

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ تصنيع اجهزه كهربائيه

25 - اشرف ادهم حسن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36363 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

5487وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / توريدات عموميه

26 - رضوان هلل عبداللطيف رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  37163 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

817وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استغلل محاجر

27 - مؤسسة صلح الدين للتوريدات العامة والمستلزمات المكتبية تاجر فرد سبق قيده برقم  8933 قيد فى 

08-01-2007 برقم ايداع    11وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عموميه وتجارة 

مستلزمات الكمبيوتر والحبار فيما عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 392 لعام2022

28 - جيهان ماهر ابراهيم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  26218 قيد فى 08-03-2017 برقم ايداع    1079

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تسويق عقارى

29 - احمد عزت توفيق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22251 قيد فى 03-05-2015 برقم ايداع    1391

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة وتوزيع مواد غذائية

30 - محمد ذكريا صلح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29220 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع    2553

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التوريدات العمومية ماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته

31 - محمد جمال عبدالحميد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34027 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

4802وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مخزن لتجارةمواسير حديد ولوازمها

32 - عطا محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6772 قيد فى 05-01-2005 برقم ايداع    44وفى تاريخ  

23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عموميه وتوريدات

33 - سعيد نادى امام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15068 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع    3099وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مزرعة دواجن

34 - اسماعيل عبدالفتاح على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17702 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع    

2640وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط تنظيم المعارض

35 - اشرف مكرم جورجى عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  25502 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع    4767

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط /  تنفيذ وتخريم وتقطيع الخرسانة المسلحة 

والتوكيلت التجارية وتوريد مسامير وبنط
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36 - محمد سعيد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12611 قيد فى 02-06-2010 برقم ايداع    1857وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ مكتب نقل عمال بالداخل

37 - هانى عبدالحميد عويس عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  27296 قيد فى 13-08-2017 برقم ايداع    

3506وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ توريدات عموميه ومقاولت عامه

38 - عصام الدين جمعه عبدالوارث عبدالصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31934 قيد فى 17-09-2019 برقم 

ايداع    3902وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ورشة اثاث مكتبي

39 - عمرو عادل السيد على حسن الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  13608 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع    

3335وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ حلول تكنولوجيا المعلومات )فيما عدا 

المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه _بموجب موافقه امنيه رقم 401 لعام 2022

40 - رشا ابراهيم عبدالسلم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  32447 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    

5383وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد والتصدير

41 - يس احمد يس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18773 قيد فى 07-05-2013 برقم ايداع    1306وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ الستثمار والتطوير العقارى والصناعى

42 - سيد عمر على جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  26126 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع    883وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مجمدات الى النشاط الصلى

43 - الهام فتح ا عبدالخالق سليمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  29653 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع    

3700وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الستيراد والتصدير والتوريدات العامه 

والمقاولت والتوكيلت التجاريه

44 - طه محمود صبري تاجر فرد سبق قيده برقم  36326 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    5376وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

45 - رأفت محمد القطب رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  37227 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    1083

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تسويق عقارى على النشاط الصلى

46 - احمد محمد عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم  38333 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    5428وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة بزارات

47 - احمد محمد احمد مغازى تاجر فرد سبق قيده برقم  16495 قيد فى 15-02-2012 برقم ايداع    379وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مطعم مأكولت بحريه

48 - محمود خالد محمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  34717 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    426وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عامه

49 - محمد عبدا محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  9373 قيد فى 09-05-2007 برقم ايداع    741

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع وتوريد المستلزمات الكهربائيه

50 - جمعه رمضان محمد اسماعيل عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  37554 قيد فى 24-03-2022 برقم 

ايداع    2331وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تسويق عقارى

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16075 وتم ايداعه بتاريخ   

23-11-2011  برقم ايداع 4,935.000 الى : اصبحت السمه التجاريه /  عصائر نعنشه

2 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9309 وتم ايداعه بتاريخ   

24-04-2007  برقم ايداع 641.000 الى : اصبحت السمة التجارية / البدراوى للعمال الكهربائية

3 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38289 وتم ايداعه بتاريخ   

h presso 08-08-2022  برقم ايداع 5,318.000 الى :  اتش برسو

4 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   38289 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2022  برقم ايداع 5,318.000 الى : هبة جمال احمد رفاعى

5 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25197 وتم ايداعه بتاريخ   

09-10-2016  برقم ايداع 4,171.000 الى : اصبحت السمة/ القدس لتجارة المواد الغذائية

6 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31233 وتم ايداعه بتاريخ   

17-04-2019  برقم ايداع 1,854.000 الى : اصبحت السمه/ الدولى للحدايد

7 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23481 وتم ايداعه بتاريخ   

08-12-2015  برقم ايداع 4,039.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / المؤسسة العالمية لصيانة 

السيارات

8 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38139 وتم ايداعه بتاريخ   

19-07-2022  برقم ايداع 4,840.000 الى : اصبحت السمه/ مؤسسة المنجود للستيرد والتوريدات

9 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9511 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2007  برقم ايداع 2,041.000 الى : اصبحت السمه/ السيروان

10 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18631 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2013  برقم ايداع 998.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / الولء لتوريد الدفاتر والكياس 

البلستيك

11 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25743 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-01-2017  برقم ايداع 22.000 الى : اصبحت السمة/ الفهد للجنوط وكماليات السيارات

12 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22392 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-05-2015  برقم ايداع 1,684.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / الرحاب للمقاولت العامه 

والتشطيبات والستثمار العقارى

13 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32312 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-11-2019  برقم ايداع 4,979.000 الى : براند

14 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   38366 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-2022  برقم ايداع 5,518.000 الى : هيثم على عبدا ابومضاوى

15 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38366 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 5,518.000 الى : ل توجد

16 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26879 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2017  برقم ايداع 2,393.000 الى : اصبحت السمه / باور تك للتوريدات الكهربائيه 

والعموميه

17 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36363 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2021  برقم ايداع 5,487.000 الى : اصبحت السمه التجاريه / نور ستور للتوريدات 

العموميه

18 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14088 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2010  برقم ايداع 4,109.000 الى : اصبحت السمه/ البستان الزراعيه

19 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22251 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-05-2015  برقم ايداع 1,391.000 الى : اصبحت السمة/ الدولية للتجارة والتوزيع
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20 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29220 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2018  برقم ايداع 2,553.000 الى : اصبحت السمة/ المؤسسة المتحدة للتوريدات العمومية

21 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38408 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 5,709.000 الى : ل يوجد

22 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   38408 وتم ايداعه بتاريخ   

22-08-2022  برقم ايداع 5,709.000 الى : اسلم يوسف فتح ا يوسف

23 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12611 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-06-2010  برقم ايداع 1,857.000 الى : اصبحت السمه / مكتب الحنين لنقل العمال

24 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27296 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-08-2017  برقم ايداع 3,506.000 الى : اصبحت السمه / المؤسسه الهندسيه للمقاولت العامه 

والتوريدات العموميه

25 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38387 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2022  برقم ايداع 5,603.000 الى : أصبحت السمه التجاريه / سيتى ميلك

26 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23815 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2016  برقم ايداع 462.000 الى : اصبحت السمة/ مركز المختار كهرباء وتكييف السيارات

27 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13608 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-10-2010  برقم ايداع 3,335.000 الى : اصبحت السمه/ هورايزون لحلول تكنولوجيا المعلومات

28 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29653 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-08-2018  برقم ايداع 3,700.000 الى : اصبحت السمه/ الباصيرى للتجاره

29 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9373 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2007  برقم ايداع 741.000 الى : اصبحت السمه / الشرقيه لتوريد المستلزمات الكهربائيه
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الشخاص

1 - شوقى عبدالنبى رضوان حموده  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   22248 وتم ايداعه بتاريخ  2015-05-03 

برقم ايداع    1380تم التأشير فى تاريخ   03-05-2015   بــ  تم تعيين السيد / شوقى عبدالنبى رضوان كوكيل 

مفوض

2 - ايمن ابوالفتح محمد فوده  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   26696 وتم ايداعه بتاريخ  2017-04-30 

برقم ايداع    1937تم التأشير فى تاريخ   30-04-2017   بــ  استدراك اسم صاحب الشأن ليصبح ايمن ابو 

الفتح محمد فوده بموجب الرقم القومى

3 - محمد نصر عزت عبدالجليل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   34072 وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-20 

برقم ايداع    4945تم التأشير فى تاريخ   20-10-2020   بــ  **اضافة وكيل مفوض/ محمد نصر عزت 

عبدالجليل

4 - محمد محمد يحى طلبه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   38303 وتم ايداعه بتاريخ  08-08-2022 برقم 

ايداع    5351تم التأشير فى تاريخ   08-08-2022   بــ  

5 - هيثم على عبد ا ابو مضاوى  مدير فرع المقيد برقم قيد   38366 وتم ايداعه بتاريخ  15-08-2022 برقم 

ايداع    5518تم التأشير فى تاريخ   15-08-2022   بــ  

6 - اسلم يوسف فتح ا يوسف  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   38408 وتم ايداعه بتاريخ  

22-08-2022 برقم ايداع    5709تم التأشير فى تاريخ   22-08-2022   بــ  

7 - محمد حسين احمد حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   38481 وتم ايداعه بتاريخ  30-08-2022 برقم ايداع    

5994تم التأشير فى تاريخ   30-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - السيد احمد السيد وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    23897 قيدت فى 17-02-2016 برقم ايداع   651 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

2 - علء الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4756 قيدت فى 30-06-2014 برقم ايداع   1935 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

3 - رحاب احمد عفيفى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    28380 قيدت فى 21-01-2018 برقم ايداع   

349 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

4 - رأفت سلمه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    2171 قيدت فى 08-12-1998 برقم ايداع   995 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طر كافة حقوقه

5 - اصبح اسم الشركة ناصر حسنى على السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    21325 قيدت فى 

02-11-2014 برقم ايداع   3256 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لفسخ 

الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه

6 - حسام صلح الدين وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    6110 قيدت فى 21-06-2004 برقم ايداع   881 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة

7 - حسن يوسف احمد مرسى وشريكه عبدالخالق يوسف احمد   شركة سبق قيدها برقم    27194 قيدت فى 

31-07-2017 برقم ايداع   3265 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ 

الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه

8 - احمد عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    37405 قيدت فى 06-03-2022 برقم ايداع   1728 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة

9 - خالد جابر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8162 قيدت فى 10-12-2012 برقم ايداع   3169 وفى 

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

10 - حازم صلح الدين محمد حنفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    25664 قيدت فى 21-12-2016 برقم 

ايداع   5211 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل 

شريك كافة حقوقه

11 - محروس محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    20292 قيدت فى 09-04-2014 برقم ايداع   1011 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه

12 - ارتك لتجارة الدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    22679 قيدت فى 08-05-2016 برقم ايداع   

1850 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

13 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    22679 قيدت فى 08-05-2016 برقم ايداع   

1850 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

14 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    22679 قيدت فى 21-08-2022 برقم ايداع   

5695 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد للغاء الفرع

15 - رجب عزت عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    22853 قيدت فى 17-08-2015 برقم ايداع   

2687 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة 

حقوقه

16 - هشام حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    27474 قيدت فى 13-09-2017 برقم ايداع   4066 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه

17 - وسام اسماعيل عبدالله حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16846 قيدت فى 23-04-2012 برقم 

ايداع   1085 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه للوفاه  واستلم كل طرف 

كافة حقوقه
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18 - عصام حسن محمود محمد عيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    28431 قيدت فى 31-12-2018 برقم 

ايداع   6266 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع

19 - شركة محمد يحيى عبد السلم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    4278 قيدت فى 13-03-2002 برقم 

ايداع   42 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه واستلم كل شريك 

كافة حقوقه

20 - عصام عبدالرحمن على قنديل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15454 قيدت فى 21-06-2011 برقم 

ايداع   3713 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ الشركة واستلم كل طرف 

كافة حقوقه

21 - شركة احمد امام محمد منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11472 قيدت فى 11-01-2010 برقم 

ايداع   71 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

22 - محمد رمضان عبدا وشريكه محمد حسين شافعي   شركة سبق قيدها برقم    36509 قيدت فى 

28-10-2021 برقم ايداع   5965 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لفسخ 

الشركة واستلم كل طرف كافة حقوقه

23 - احمد حسن انور و محمد خضير   شركة سبق قيدها برقم    5021 قيدت فى 23-03-2003 برقم ايداع   

337 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه

24 - احمد حسن انور ومحمد خضير   شركة سبق قيدها برقم    5021 قيدت فى 23-03-2003 برقم ايداع   

336 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل طرف كافة حقوقه
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رأس المال

1 - اصبح اسم الشركه/ ابراهيم ممدوح ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     37891 قيدت فى 

26-05-2022 برقم ايداع    3632وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

2 - وليد عبدالعظيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4567 قيدت فى 10-08-2002 برقم ايداع    649وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - حسام الدين بدوى احمد الليثى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16776 قيدت فى 09-04-2012 برقم 

ايداع    954وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

4 - تعديل اسم الشركة ليصبح شركة جونز للتركيبات والمقاولت والتجارة ) جون سعد نقول وشريكه( شركة سبق 

قيدها برقم     69 قيدت فى 03-11-1994 برقم ايداع    93وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  10,000,000.000

5 - اشرف مجدي محمد وهبة و شركاه شركة سبق قيدها برقم     3520 قيدت فى 07-01-2001 برقم ايداع    

23وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

6 - شركة حلوان لتجهيزات النقل ) نورهان عبد الوهاب يحيى على وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     660 

قيدت فى 27-04-1991 برقم ايداع    298وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

25,000,000.000

7 - جمال محمد شرقاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7571 قيدت فى 04-10-2005 برقم ايداع    

1707وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  24,000.000

8 - اصبح اسم الشركة / ورثة ايمان جوهر ابراهيم شركة سبق قيدها برقم     20891 قيدت فى 2014-07-27 

برقم ايداع    2164وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

9 - اشرف عبدالرحيم عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24917 قيدت فى 16-08-2016 برقم ايداع    

6971وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

10 - محمد قاسم محمد على خاطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18105 قيدت فى 24-12-2012 برقم 

ايداع    3299وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

11 - اصبح اسم الشركة على الخولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     18201 قيدت فى 14-01-2013 برقم 

ايداع    122وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

12 - عمرو احمد محمد احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     28687 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع    

1160وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

13 - اصبح اسم الشركة/ جمال زينهم على الكبير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6480 قيدت فى 

09-10-2004 برقم ايداع    1575وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

12,000,000.000
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العناوين

1 - اصبح اسم الشركة عمر محمود عمر هلل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12690 قيدت فى 

13-06-2010 برقم ايداع    1974وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ مكتب 26 الدور الرابع عمارة )2( المحور المركزى - قطعة رقم 55/3/1

2 - اصبح السم التجارى  عمر سيف الدين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21174 قيدت فى 

22-09-2014 برقم ايداع    2893وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان /  13 شارع لوزاكا متفرع من شارع احمد فخري

3 - اصبح اسم الشركه/ ابراهيم ممدوح ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     37891 قيدت فى 

26-05-2022 برقم ايداع    3632وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ الحى 11 مج5 سنتر روضة اكتوبر محل 28

4 - شركة البنا للستيراد والتصدير ) محمد فتحى وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     16597 قيدت فى 

06-03-2012 برقم ايداع    592وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان / قطعه رقم 19 قطاع  ح منطقه 7 حي3 ابنى بيتك-حدائق اكتوبر

5 - علء الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4756 قيدت فى 30-06-2014 برقم ايداع    1935وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ المنطقة الصناعية الثالثة مجمع 

كرنفال الصناعى المجمع الول الوحدات رقم 1113 , 1114 مع الغاؤه

6 - اصبح اسم الشركة: محمد كامل محمد الزيادى و شركائه شركة سبق قيدها برقم     4756 قيدت فى 

29-10-2002 برقم ايداع    1041وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ رقم 34 بالدور الثالث بالعقار رقم 5 مجمع 6 أكتوبر التجارى بالمحور المركزى الثانى 26/2/2 ب

7 - اصبح اسم الشركة: محمد كامل محمد الزيادى و شركائه شركة سبق قيدها برقم     4756 قيدت فى 

29-10-2002 برقم ايداع    1041وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة **

اصبح عنوان الفرع/ المنطقة الصناعية الثالثة مجمع كرنفال الصناعى المجمع الول الوحدات رقم 1113 , 

1114 مع الغاؤه

8 - محمود عبدالعزيز مصيلحى احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     17879 قيدت فى 13-11-2012 برقم 

ايداع    2887وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع كمصنع  

بالعنوان / 197 امتداد المنطقه الصناعيه 3

9 - محمود عارف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20356 قيدت فى 17-04-2014 برقم ايداع    1125

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الحى التاسع مج5 ق75  

الدور الول شقه 1

10 - اصبح اسم الشركه/ عبدالرحمن على وشركائه شركة سبق قيدها برقم     27819 قيدت فى 2017-10-30 

برقم ايداع    4026وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الدور 

الرضى يمين الصاعد عمارة 875 مجاورة رابعة الحى الول

11 - حسام الدين مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26563 قيدت فى 06-04-2017 برقم ايداع    

  A37 1631وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ الوحده

بالدور الرضى المنخفض بمشروع اسواق التعمير 2 )السويقه (بمركز خدمات الحى التاسع

12 - اصبح اسم الشركة/ منه ا علءالدين محمد ابراهيم وشركائها شركة سبق قيدها برقم     28748 قيدت فى 

11-03-2018 برقم ايداع    1360وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

قطعة ارض 870 منطقة المغرة مشروع المليون ونصف فدان
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13 - اصبح  سعد يونس احمد عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16872 قيدت فى 26-04-2012 برقم 

ايداع    1132وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح مقر الشركه / مكتب 

ادارى رقم 163 الدور الول - مول المصريه2 كمبوند بيت المصريه الكائن بالقطعه رقم 12 -حدائق 6 اكتوبر

14 - اصبح اسم الشركه / احمد محمد عبدالتواب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     30643 قيدت فى 

03-01-2019 برقم ايداع    69وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان/ الحى4 شارع الخزان عقار رقم 322

15 - خالد جابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8162 قيدت فى 25-05-2006 برقم ايداع    684وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان  18/5 الحى الول المجاورة 

الولى مدينة الشيخ زايد

16 - خالد جابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8162 قيدت فى 25-05-2006 برقم ايداع    684وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع بالعنوان الحى الول المجاورة 3 

عمارة 113 شقة 3 الشيخ زايد

17 - خالد سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27112 قيدت فى 17-07-2017 برقم ايداع    

3048وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق فرع الشركة الكائن 

بالعنوان/  الوحده الكائنه بالدور الرضى -بالبلوك الثانى- بالمجمع التجارى جرين استريب الكائن شارع العشرين 

الموازى لسكة حديد القبارى

18 - اصبح اسم الشركة  حاتم حسن احمد وشريكه ) المستشارون العرب للستشارات المالية والتخليص الجمركى 

( شركة سبق قيدها برقم     19134 قيدت فى 04-08-2013 برقم ايداع    2025وفى تاريخ  2022-08-18   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / الوحده الداريه أ بالدور الرضي عماره 28 البنا 164

عماره

19 - ياسر عدلى احمد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     19637 قيدت فى 12-12-2013 برقم ايداع    

3495وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور 

الثانى العلوى بجوار مستشفى القرنه المركزى ونشاطه/ النقل والرحلت

20 - ايمان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     38399 قيدت فى 05-03-2017 برقم ايداع    3540وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / 202 الدور الثاني مول بيت 

المصريه 1 - حدائق اكتوبر

21 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22679 قيدت فى 08-05-2016 برقم ايداع    

1850وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع

22 - ارتك لتجارة الدوات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     22679 قيدت فى 08-05-2016 برقم ايداع    

1850وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع

23 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22679 قيدت فى 21-08-2022 برقم ايداع    

5695وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

24 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22679 قيدت فى 12-07-2015 برقم ايداع    

2344وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ 23 شارع 

شهاب المهندسين

25 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22679 قيدت فى 12-07-2015 برقم ايداع    

2344وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/ محل رقم 32 

ق 3 الحى 12 المحور المركزى
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26 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22679 قيدت فى 12-07-2015 برقم ايداع    

2344وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عنوان المقر الرئيسي/ محل 

رقم 32 ق 3 الحى 12 المحور المركزى

27 - اصبح اسم الشركه/مصطفى محمد عبدالعليم وشريكته )افواج لخدمات النقل ( شركة سبق قيدها برقم     

31437 قيدت فى 30-05-2019 برقم ايداع    2441وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الوحده 3 الدور الرابع برج4 المقام على القطعه 4/26 المحور المركزى امام الحى 

السابع

28 - منى ابراهيم فؤاد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     34430 قيدت فى 09-12-2020 برقم ايداع    

6094وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح عنوان الفرع / شقه 2 عماره 

10 بلوك 3 المجاوره 2 المشروع المريكى - حلوان

29 - عزالدين عادل يوسف عزالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36978 قيدت فى 03-01-2022 برقم 

ايداع    40وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل F6 مول 

ميلنايت الكائن شارع النسايم طريق الواحات

30 - اصبح اسم الشركه / عصام حسن محمود ومحمد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28431 قيدت فى 

28-01-2018 برقم ايداع    375وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

العنوان / مكتب 13 بالدور الثانى مركز المل التجارى الحى1 المجاوره 4

31 - اصبح اسم الشركه / عصام حسن محمود ومحمد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28431 قيدت فى 

28-01-2018 برقم ايداع    375وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافة 

فرع بالعنوان/ ق 6259 ورش المنطقه الصناعيه السادسه

32 - اصبح اسم الشركه / عصام حسن محمود ومحمد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28431 قيدت فى 

28-01-2018 برقم ايداع    375وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع الكائن فى / القطعة 63 المنطقة الصناعية الثالثة

33 - ابراهيم عبدالمنعم عبدالرحيم محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29961 قيدت فى 2018-09-24 

برقم ايداع    4507وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ الوحده 

f10 الدور الول مول ذا لين -بالم هيلز

34 - لطفى منشاوى لطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11266 قيدت فى 25-11-2009 برقم ايداع    

2057وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان/ محل رقم 229 

الدور الثانى فوق الرضى برج رقم 3 بمشروع سيتى ستار اكتوبر مول سيتى ستار الحى العاشر

35 - اصبح اسم الشركه / المحجوب للمقاولت العموميه والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     34654 قيدت فى 

20-01-2021 برقم ايداع    284وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 

العنوان/ 19 شارع ابراهيم ناجى بلوك 22 الدور الرضي شقه2 المنطقه العاشره وبذلك تم محو القيد لنقل مقر 

الشركه لمحافظه اخرى

36 - عصام محمود راجح و شريف احمد عبدالوهاب شركة سبق قيدها برقم     17179 قيدت فى 

03-07-2012 برقم ايداع    1725وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / الخليفه ق 363 المقطم الدور الرابع

37 - حنان السيد حافظ الطحان وشركائها شركة سبق قيدها برقم     28002 قيدت فى 26-11-2017 برقم 

ايداع    4518وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بالعنوان / 

وحدات رقم ) 127, 128 ( بالمنطقه الصناعيه بمجمع ) بياض العرب ( بمحافظة بنى سويف
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النشاط

1 - اصبح اسم الشركة صبحى محمود احمد عبدالعال وشريكاه شركة سبق قيدها برقم     28297 قيدت فى 

09-01-2018 برقم ايداع    125 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ ادارة 

المنشات الطبيه

2 - وليد عبدالعظيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4567 قيدت فى 10-08-2002 برقم ايداع    649 وفى 

تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط/ خدمات الحفر بالليزر وتصنيع منتجات الدعاية 

والعلن والتصدير فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعدالحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 176 لسنة 2020

3 - حسام الدين بدوى احمد الليثى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16776 قيدت فى 09-04-2012 برقم 

ايداع    954 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / المقاولت العمومية المتكاملة 

ومقاولت العزل الحرارى والتوكيلت التجارية والتوريدات العموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته

4 - محمود احمد مليجى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31610 قيدت فى 17-07-2019 برقم ايداع    

2983 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ مقاولت متكامله وانشاء ورصف 

الطرق والتوريدات العموميه والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه

5 - اصبح اسم الشركة/ اسلم رفعت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17848 قيدت فى 07-11-2012 برقم 

ايداع    2825 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ التنقيب واستخراج المعادن 

واعمال المناجم

6 - حسام الدين مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26563 قيدت فى 06-04-2017 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ ادارة المطاعم والكافيهات  تقديم 

الخدمات العلنيه ) كما هو وارد بالصوره الحفظ طرفكم ( فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والملبس العسكريه وتوريد العماله والمن والحراسه بعد الحصول على كافة التراخيص المنظمه لذلك 

النشاط موافقه امنيه رقم 433-لعام 2022

7 - اشرف مجدي محمد وهبة و شركاه شركة سبق قيدها برقم     3520 قيدت فى 07-01-2001 برقم ايداع    

23 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستيراد والتصدير

8 - اصبح اسم الشركة/ شريف دسوقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16016 قيدت فى 03-11-2011 برقم 

ايداع    4836 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ اضافة وتشغيل مصنع 

لتصنيع اعلف الدواجن

9 - خالد جابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8162 قيدت فى 25-05-2006 برقم ايداع    684 وفى تاريخ  

16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / ادارة مشروعات خاصة بشبكات الرى ومقاولت توريد 

النباتات والمحافظة عليها بحالتها النضرة وزراعة وتشجير وصيانة المسطحات الخضراء وانشاء شبكات الرى

10 - خالد سعيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27112 قيدت فى 17-07-2017 برقم ايداع    3048 

وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ قطع غيار السيارات

11 - اصبح اسم الشركة  حاتم حسن احمد وشريكه ) المستشارون العرب للستشارات المالية والتخليص الجمركى 

( شركة سبق قيدها برقم     19134 قيدت فى 04-08-2013 برقم ايداع    2025 وفى تاريخ  2022-08-18    

تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / خدمات التوظيف  اضافة نشاط اصدار شهادات الخبره للتدريب شهادات 

مهنيه ابرام بروتوكولت التعاون مع الجهات العلميه داخل مصر وخارجها الى النشاط الصلى /تدريب واستشارات 

وتنميه بشريه والتدريب على التربيه الخاصه  كما هو موضح بالصوره طرفكم فيما عدا العماله والمن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه -موافقه امنيه رقم 228-لعام 2021
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12 - ايمان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     38399 قيدت فى 05-03-2017 برقم ايداع    3540 وفى 

تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / القيام بكافة اعمال الخدمات البيئية ) نقل 

المخلفات الطبية -  مخلفات المستشفيات -  نقل المخلفات بكافة انواعها والتخلص المن منها   اعمال النظافة(  .  

توريدات عمومية ) ماعدا الكمبيوتر والنترنت ( .

13 - اشرف عبدالرحيم عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24917 قيدت فى 16-08-2016 برقم 

ايداع    6971 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ تقديم الدراسات 

والستشارات العلمية والدارية لسيما فى مجالت الزراعة والرى الحديث والستصلح والزراعه وتجهيز وايجار 

و تأجير وبيع وشراء الراضى واعداد وتركيب وتوريد وصيانة واحلل معدات واجهزة وشبكات الرى الحديث 

خاصة التى تعمل بالمواسير البولى اثيلين عالى الكثافة والتوريدات العمومية.

14 - ياسر عدلى احمد محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     19637 قيدت فى 12-12-2013 برقم ايداع    

3495 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ النقل والرحلت وحجز جميع انواع 

السيارات

15 - منى ابراهيم فؤاد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     34430 قيدت فى 09-12-2020 برقم ايداع    

6094 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / توريدات عموميه ) فيماعدا 

الكمبيوتر ومستلزماته (

16 - محمد محمود محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16977 قيدت فى 17-05-2012 برقم ايداع    

1349 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط عموم الستيراد والتصدير 

,التوكيلت التجارية,الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والبحوث والتطوير الستشارات الفنية والهندسية والطبية 

والجيولوجية والكيميائية والعلمية والتعليمية والنانوتكنولوجية واللوجستية , التدريبات وتنمية المهارات وتنمية 

الموارد البشرية , تاسيس وتصميم وانشاء وتطوير وادارة المصانع والشركات والمؤسسات والمعامل والمراكز 

التعليمية والبحثية والعلمية والطبية والمتنقلة والثابتة والمستشفيات والغرف النظيفة ومعامل الفحوصات والتحاليل 

الطبية والمدارس والمعاهد والجامعات , وتنظيم ال مؤتمرات والمعارض و الندوات وورش العمل بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة , التصنيع والتجميع والتطوير وصيانة والتسويق والتوريد والتصدير والبيع والشراء لكافة 

الجهزة والنظمة )شاملة قطع غيارها ومستلزماتها واكسسوارتها( المعملية والطبية والبيولوجية والبحثية 

والشعاعية والبيئية والنووية والعلمية واللكترونية والكيميائية والهندسية والميكانيكية والكهربية والجولوجية 

والبنكية والقياسية والتحليلية والعيارية وانظمة الستشعار عن بعد والحاسبات الشخصية والمحمولة والخدمات 

والسيرفرات والطابعات والماسحات والكاميرات و انظمة الف حص والمراقبة والمان والتحكم وكافة انظمة 

ومستلزمات البنوك وانظمة التصالت والملحة الجوية والبحرية والبرية والهواتف الذكية وبرامجها التشغلية 

ومستلزماتها وقطع غيارها واكسسوارتها , ومحطات توليد الغازات والسوائل الطبية والبحثية والصناعية الثابتة 

والمتنقلة ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة والتقليدية والشمسية والنووية والريحية والبترولية والبرمجيات والمواد 

الخام والكيميائية والبيولوجية والبترولية والغازية والبلستيكية والمنسوجات والقمشة والملبس الجاهزة المدنية 

والسيارات والتوبيسات و ال م وتوسيكلت وقطع غيارها و اك سسواراتها . القياسات والختبارات والمعايرات 

والعتماد الدولى للمعامل والمراكز المتخصصة والمستشفيات وكافة الجهزة والنظمة والصحة العامة والمان 

والجودة , تمثيل الشركات الجنبية والمحلية بكافة المستويات , التجارة اللكترونية كافة الخدمات التعلمية والتعليم 

عن بعد , خدمات النقل الجماعي والنقل والرحلت داخل ج .م . ع , خدمات نقل العاملين بالشركات وطلب 

المدارس والجامعات , وتوريد الدوات والجهزة الكتابية والمكتبية , تجميع وتدوير القمامة والنفايات والمخلفات 

الصناعية والشعا عية والنوو ية والبيئية , الطب اعة والدعاية والنشر والعلن والتسويق والتوزيع والترجمة , 

كافة خدمات الحكومة اللكترونية بشرط الحصول على التراخيص الزمة والمقاولت العامه ,فيما عدا المجموعه 

19 والمجموعه 6من الفقره 36 والملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والكاميرات السلكيه والمن والحراسه بعد الحصول عللى التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 411 لعام 2022

17 - محمد قاسم محمد على خاطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18105 قيدت فى 24-12-2012 برقم 

ايداع    3299 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه وتجارة البقاله والعطاره والخضروات والفاكهه وجزارة السماك واللحوم والمخبوزات
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18 - اصبح اسم الشركة على الخولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     18201 قيدت فى 14-01-2013 برقم 

ايداع    122 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ تجارة جميع انواع المعادن 

والتوريدات العموميه

19 - اصبح السم التجارى  كريم صبح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22266 قيدت فى 2015-05-05 

برقم ايداع    1417 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ استغلل المحاجر 

ومشتملتها

20 - المرشدى وشريكته للدوات والكابلت الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     36473 قيدت فى 

24-10-2021 برقم ايداع    5806 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط/ تجارة 

الدوات والكابلت الكهربائية والتوزيع والتوريدات العمومية ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته.

21 - عمرو احمد محمد احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     28687 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع    

1160 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط / التصميمات والستشارات الهندسية 

والمقاولت العامه والعمال التكميليه بكافة انواعها والتخطيط الحضرى والعمرانى والتصميمات العمرانية وتصميم 

واشراف كافة اعمال الديكورات الداخلية والخارجية وتصميم وتنفيذ والشراف على كافة اعمال اللند سكيب 

والشتراك فى المسابقات المعمارية المحلية والدولية

الكيان القانونى

1 - اصبح اسم الشركه/ ابراهيم ممدوح ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     37891 قيدت فى 

26-05-2022 برقم ايداع    3632 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - اصبح اسم الشركه / عبدالرحمن خالد عبدالحميد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     34221 قيدت فى 

09-11-2020 برقم ايداع    5416 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - اصبح اسم الشركه / ايليت لخدمات السيارات - محمد مصطفى حسن محمد الحلوجى وشريكيه شركة سبق 

قيدها برقم     34183 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    5293 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - اصبح اسم الشركة / ورثة ايمان جوهر ابراهيم شركة سبق قيدها برقم     20891 قيدت فى 2014-07-27 

برقم ايداع    2164 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - تصحيح اسم الشركة ليصبح عبدالقادر محمد حامد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     14832 قيدت 

فى 16-03-2011 برقم ايداع    980 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 37891   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    3632 الى   اصبح اسم الشركه/ ابراهيم ممدوح ابراهيم وشريكته

2 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18120   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2012 برقم ايداع    3324 الى   اصبح اسم الشركه/ وليد محمد السيد وشركاه

3 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30643   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-01-2019 برقم ايداع    69 الى   اصبح اسم الشركه / احمد محمد عبدالتواب وشريكته

4 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34221   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-11-2020 برقم ايداع    5416 الى   اصبح اسم الشركه / عبدالرحمن خالد عبدالحميد 

وشريكته

5 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25861   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-01-2017 برقم ايداع    286 الى   اصبح اسم الشركه/ بلل احمد ابو ظلم وشريكته

6 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34183   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-11-2020 برقم ايداع    5293 الى   اصبح اسم الشركه / ايليت لخدمات السيارات - محمد 

مصطفى حسن محمد الحلوجى وشريكيه

7 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 36431   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-10-2021 برقم ايداع    5698 الى   اصبح اسم الشركة/ طه محمد ناصر وشريكه

8 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20891   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-07-2014 برقم ايداع    2164 الى   اصبح اسم الشركة / ورثة ايمان جوهر ابراهيم

9 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25741   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-2017 برقم ايداع    18 الى   شركة ورثة / ايمان جوهر ابراهيم

10 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28431   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-01-2018 برقم ايداع    375 الى   اصبح اسم الشركه / عصام حسن محمود ومحمد عيد 

وشريكه

11 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31437   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2019 برقم ايداع    2441 الى   اصبح اسم الشركه/مصطفى محمد عبدالعليم وشريكته )

افواج لخدمات النقل (

12 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28409   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-01-2018 برقم ايداع    429 الى   اصبح اسم الشركه / حسام حمدى عبدالستار وشركاه

13 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13393   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-09-2010 برقم ايداع    3022 الى   اصبح اسم الشركه / ورثة احمد ابو بكر

14 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6480   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-10-2004 برقم ايداع    1575 الى   اصبح اسم الشركة/ جمال زينهم على الكبير وشركاه
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الشخاص

1 - احمد محمود عثمان متولى ابو الغيط  شريك   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    1990-06-11 

برقم ايداع   34 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1996  بــ :  **خروج الشريك / احمد محمود عثمان متولى ابو 

الغيط واستلمه كافة حقوقه

2 - اسامه محمود عثمان متولى ابوالغيط  شريك   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    1990-06-11 

برقم ايداع   34 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1996  بــ :  **خروج الشريك / اسامه محمود عثمان متولى 

ابوالغيط واستلمه كافة حقوقه

3 - محمود عثمان متولى ابو الغيط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1990 برقم ايداع   34 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1996  بــ :  **تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

كالتالي :حق الداره والتوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين بما يحقق مصلحه الشركه اما بيع الصول 

الثابته والمنقوله كالسيارات وغيرها والرهن والبيع لنفسة وللغير يكون للشريك المتضامن محمود عثمان متولي ابو 

الغيط منفردا اما القتراض من البنوك يكون بموافقة وتوقيع جميع الشركاء مجتمعين

4 - باسم بهجت عبدالستار جلبط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    962   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1997 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 08-06-1999  بــ :  **بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/6/16 يؤشر بالتى: اعادة تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى: 1- السيد/ 

احمد عاطف عبدالرحمن - رئيس مجلس الدارة**2- السيد/ شادى احمد عاطف عبدالرحمن - عضو ونائب رئيس 

مجلس الدارة**3- الدكتورة/ دينا احمد عاطف عبدالرحمن - عضو مجلس ادارة **4- السيدة/ وفاء السيد جاد 

عبدالهادى - عضو مجلس ادارة** 5- السيد/ ايهاب عبدالمنعم محمود - عضو مجلس ادارة** 6- السيد/ باسم 

بهجت عبدالستار جلبط - عضو مجلس ادارة.

5 - محمد فؤاد مصطفى نصار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3520   وتم ايداعه بتاريخ    2001-01-07 

برقم ايداع   23 تم التأشير فى تاريخ 07-01-2001  بــ :  

6 - رنا محمد فؤاد مصطفى نصار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3520   وتم ايداعه بتاريخ    

07-01-2001 برقم ايداع   23 تم التأشير فى تاريخ 07-01-2001  بــ :  

7 - نهال سيد على محمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3520   وتم ايداعه بتاريخ    2001-01-07 

برقم ايداع   23 تم التأشير فى تاريخ 07-01-2001  بــ :  

8 - احمد محمد فؤاد مصطفى  نصار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3520   وتم ايداعه بتاريخ    

07-01-2001 برقم ايداع   23 تم التأشير فى تاريخ 07-01-2001  بــ :  تخارج الشريك الثانى الموصي 

السيد/ اسلم مجدى محمد وهبه والطرف الثالث السيده/ هاله مجدى محمد وهبه والطرف الرابع السيده / بدريه 

زكى حسن رضوان والطرف الخامس السيده / عبير عبدالمنعم مصطفى والطرف السادس النسه / سلمى محمد 

مجدى محمد وهبه والطرف السابع القاصر / مجدى محمد مجدى محمد وهبه - ودخول الشركاء الموصيين :- 

محمد فؤاد مصطفى نصار  و رنا محمد فؤاد مصطفى نصار و نهال سيد على محمد

9 - فؤاد محمد فؤاد مصطفى نصار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3520   وتم ايداعه بتاريخ    

07-01-2001 برقم ايداع   23 تم التأشير فى تاريخ 07-01-2001  بــ :  **يتم تغيرحق الداره والتوقيع 

بسحب والغاء هذا الحق من الطرف الول المتضامن / اشرف مجدى محمد وهبه لتصبح الداره والتوقيع بالكامل 

للشريكين المتضامنين الجدد وهما السيد / احمد محمد فؤاد مصطفى نصار )الطرف الثامن ( والسيد / فؤاد محمد 

فؤاد مصطفى نصار ) الطرف التاسع ( منفردين او مجتمعين ودون غيرهما ولهما الحق فى التصرف فى اصول 

الشركه بالبيع والتنازل والرهن واليجار ولهما دون غيرهما التوقيع على الشيكات وامام البنوك وفتح الحسابات 

والصرف من الرصده واليداع وابرام القروض والرهون وامام جميع الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه والهليه 

وتمثيل الشركه امام هيئة التنميه الصناعيه والتوقيع امامها عن باقى الشركاء وكامل حصص الشركه لنقل 

التخصيص او تغييرالنشاط او تغييربيانات الشركه
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10 - محمود كمال عبد الرحمن عبد الرحمن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1829   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2006  بــ :  تعديل صفة الشريك/ محمود كمال 

عبدالرحمن عبدالرحمن من موصى الى متضامن**تعديل حق الدارة والتوقيع عن الشركة ليصبح للشريكين 

المتضامنين منفردين اومجتمعين ولهما الحق فى تمثيلها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئات 

وشركات قطاع العمال الخاص والعام ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التى 

تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما فيما يختص بالسحب من البنوك ورهن اصول الشركة او بيعها 

او التوقيع على عقود البيع اوالحصول على التسهيلت البنكية والقروض فيجب لتكون نافذة امام الغير ان يكون 

التوقيع على ذلك من الشريك المتضامن السيد/ كمال عبدالرحمن عبدالرحمن عيسى منفردا وان يكون الستمرار 

والنسحاب من الشركة باتفاق الشركاء وكذلك التصفية.

11 - ناديه محمد كامل عبدالباقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1829   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2006  بــ :  

12 - دينا احمد سيد خليفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1829   وتم ايداعه بتاريخ    25-05-1998 برقم 

ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2006  بــ :  

13 - يوسف محمد كمال عبدالرحمن عبدالرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1829   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2006  بــ :  

14 - ياسين محمد كمال عبدالرحمن عبدالرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1829   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2006  بــ :  

15 - نهى كمال عبدالرحمن عبدالرحمن عيسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1829   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2006  بــ :  

16 - محمد كمال عبدالرحمن عبدالرحمن عيسى  شريك   المقيد برقم قيد    1829   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1998 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2006  بــ :  **خروج الشريك/ محمد كمال 

عبدالرحمن عبدالرحمن للوفاة

58 - عمرو محمد السيد عبداللطيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18120   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   3324 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

59 - السيد  محمد السيد  عبدالليطف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18120   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   3324 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

60 - وفاء محمد محمد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30643   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-03 

برقم ايداع   69 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

61 - هبه السيد على عبدالله حمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    38362   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2022 برقم ايداع   5505 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

62 - هبه السيد على عبدالله حمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    38362   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2022 برقم ايداع   5505 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

17 - صفاء احمد العرنوس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9215   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2007 برقم ايداع   475 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2007  بــ :  ** تعديل الداره والتوقيع : لتصبح 

السيده/ صفاء احمد العرنوس )الشريك المتضامن ( لها حق ادارة الشركه والتوقيع نيابة عنها منفرده ولها كافة 

السلطات والصلحيات لتحقيق غرض الشركه والتعامل عنها مع وامام جميع البنوك والتوقيع على الشيكات وكذا 

امام ومع الشركات وكافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكذا لها الحق فى البيع والتنازل للنفس او الغير 

وتوكيل الغير لكافة الراضى والعقارات والوحدات السكنيه والمصانع المملوكه للشركه والتوقيع على العقود 

البتدائيه والنهائيه والتسجيل امام الشهر العقارى لنفسها او للغير وتوكيل الغير وكذا التعامل فى اجراءات نقل 

جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات والغاز والتعامل مع جهاز 6اكتوبر وجهاز مدينة حدائق 

اكتوبر وبنك السكان والتعمير والهيئه العامه لتعاونيات البناء والسكان وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده 

والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه لكافة الراضى والعقارات والوحدات السكنيه 

والمصانع المملوكه للشركه وجميع اجراءات التنازل عنها جهاز مدينة 6 اكتوبر وجهاز مدينة حدائق اكتوبر 

وجميع الجهات التابعه لها وتوكيل الغير فى كل او بعض ماذكر  وكذا لها الحق فى تأجير كافة الراضى 

والعقارات والوحدات السكنيه والمصانع المملوكه للشركه
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18 - احمد شوقى احمد عشيبه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16776   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2012 برقم ايداع   954 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2012  بــ :  |** اصبح حق الداره والتوقيع 

موكل للطرف الول السيد / حسام الدين بدوى احمد الليثى الشريك المتضامن والطرف الرابع السيد / احمد شوقى 

احمد عشيبه الشريك المتضامن مجتمعين او منفردين لتحقيق غرض الشركه او من ينوب عنهما قانونا

19 - صفوت محمد محمدين محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16776   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2012 برقم ايداع   954 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2012  بــ :  

20 - زكريا محمد قاسم محمد على خاطر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18105   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2012 برقم ايداع   3299 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  

21 - محمد قاسم محمد على خاطر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    18105   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2012 برقم ايداع   3299 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  دخول الشريك الموصى زكريا 

محمد قاسم محمد على خاطر بولية والده

22 - مروة عادل ربيع ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11380   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2009 برقم ايداع   2237 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2013  بــ :  * دخول شريك موصى مذكور 

اسمه بالعقد  ** وخروج شريك موصى واستلمه كافه حقوقه مذكور اسمه بالعقد

23 - احمد محمود محمد سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9000   وتم ايداعه بتاريخ    2007-01-29 

برقم ايداع   130 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  خروج شريك موصى مذكور اسمه بالعقد بموجب 

عقد تعديل رقم 333 لسنة 2010

24 - عادل ابراهيم عبد الشافى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22679   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2015 برقم ايداع   2344 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2015  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع/ 

للطرف الول حق الدارة والتوقيع للشركة وتمثيلها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة المعاملت 

البنكية وله الحق فى الرهن او القتراض من البنوك.

25 - هناء على امبابى على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38399   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-05 

برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

26 - محمد حسين محمد احمد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38399   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  اتفق الشريكان ان حق الدارة 

والتوقيع موكولة للشريك المتضامن فقط السيد/ محمد حسين محمد احمد بمفرده وله حق تمثيل الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وله الحق التعامل مع البنوك في جميع اجراءات سحب وايداع وصرف الشيكات 

والقتراض وفتح وغلق الحسابات الخاصة بالشركة وله الحق في اي تصرفات قانونية اخري من رهن او بيع او 

تأجير عقارات الشركة وله كافة الصلحيات في ذلك وله تفويض وتوكيل الغير نيابة عنه في ذلك.

27 - حنان السيد حافظ الطحان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28002   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   4518 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  ** تعيين السيده / حنان السيد 

حافظ الطحان مدير عام الشركه على ان يكون لها حق الداره والتوقيع وكذلك 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 فى اليداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها ولها الحق التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.

63 - نازلى عبدالرحمن خالد عبدالحميد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34221   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2020 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

64 - عبدالرحمن خالد عبدالحميد ترجم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34221   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2020 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  **تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك الول منفردا
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65 - حازم صلح الدين محمد حنفى  شريك   المقيد برقم قيد    34221   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-09 

برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  ** خروج السيد/ حازم صلح الدين محمد 

واستلمه كافة حقوقه

28 - عل ابراهيم محمد السيد منصور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22365   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2015 برقم ايداع   1632 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  **بموجب محضر اجتماع 

الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة فى 2022/2/6 والمصدق عليها بتاريخ 2022/7/31 من الهيئة العامة 

للستثمار وايضا التاشير بما ورد بعقد التعديل المصدق برقم 2371/ س لسنة 2022 توثيق شهر عقارى استثمار 

المادة )21( بعد التعديل: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلثة اعضاء على القل ومن 11 اعضاء 

على الكثر تعينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من 

3 اعضاء وهم: 1- هبه عبدالباسط احمد الشهاوى - رئيس مجلس الدارة**2- عل ابراهيم محمد السيد منصور - 

نائب رئيس مجلس الدارة**3- سلمى عبدالباسط احمد الشهاوى - عضو**لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس 

مجلس الدارة كافة الختصاصات فى ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتعامل باسم الشركة ضمن اغراضها مع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله والتعامل مع البنوك 

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

صور التعامل مع البنوك والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق توكيل اوتفويض 

الغير فى جميع المعاملت البنكية والحق فى التوقيع على عقود الشراء وشراء اصول الشركة وتمليكها والحق فى 

التعيين والعزل لمستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومن له حق القبض ودفع مبالغ والمشاركات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتعيين مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم حق 

التوقيع عن الشركة مجتمعين اومنفردين والتعامل امام الشهر العقارى او الجمارك وتاسيس الشركات وتعديلها 

وفسخها والتخارج منها ومحوها والتعامل امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للتامينات الجتماعية وجهاز مدينة السادس من اكتوبر والمجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن 

الجديدة والمحليات ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة حق البيع والقتراض والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها مجتمعين فقط ولهم حق التوكيل او التفويض فى كل او بعض من الختصاصات ولرئيس مجلس 

الدارة التعامل مع القضاء والمحاكم بجميع انواعها هذا وقد قام رئيس مجلس الدارة بتفويض كل من: سامح السيد 

ابوالغيط بخيت و محمد عبده عبدالعزيز احمد غراب فى كل ماسبق عدا حق القتراض والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها.

29 - عبدالرحمن امام عبدالرحمن عبدالغفار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32661   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   225 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  **ادارة الشركه والتوقيع عنها 

للشركاء الثلثه مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه ومنها التعامل مع البنوك وفتح 

الحسابات باسم الشركه والتوقيع عليها والسحب واليداع والحصول على التسهيلت الئتمانيه اما بالنسبه 

للقتراض باسم الشركه  فللشركاء الثلثه مجتمعين فقط

30 - ايهاب جلل السيد الشوربجى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32661   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   225 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  **خروج الشريك / ايهاب جلل 

السيد الشوربجى واستلمه كافة حقوقه

31 - شيرين ماهر توفيق أمين  شريك   المقيد برقم قيد    11111   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2009 برقم 

ايداع   1798 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  خروج الشريك المتضامن / شيرين ماهر توفيق 

واستلمها كافة حقوقها

32 - احمد محمد كامل مصطفى علبه  شريك   المقيد برقم قيد    11111   وتم ايداعه بتاريخ    2009-10-27 

برقم ايداع   1798 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  خروج الشريك المتضامن / احمد محمد كامل 

واستلمه كافة حقوقه

33 - زياد طارق عبد الفتاح المام  شريك   المقيد برقم قيد    11111   وتم ايداعه بتاريخ    2009-10-27 

برقم ايداع   1798 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  خروج الشريك / المتضامن / زياد طارق 

عبدالفتاح  واستلمه كافة حقوقه
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66 - بلل احمد محمد ابوظلم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25861   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2017 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  **اصبح حق الداره والتوقيع 

للطرف الول )الشريك المتضامن ( منفردا وله الحق فى التعامل وتمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكوميه 

والقطاع الخاص والبيع والشراء والتوقيع على معاملت الشركه الماليه وله الحق فى بيع اصول الشركه العقاريه 

والمنقوله وكافة عناصرها والتنازل عنها للنفس او الغير والتعامل مع البنوك والحصول على التسهيلت الئتمانيه 

والقرض والرهن

88 - امل محمد نور بديوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13393   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-13 

برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

89 - احمد ابوبكر ابراهيم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13393   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2010 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

90 - سامر احمد بهنسى محمد  شريك   المقيد برقم قيد    6480   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2004 برقم 

ايداع   1575 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

34 - ايمان سلمه سلمه حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11111   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2009 برقم ايداع   1798 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ** يتولى السيد / احمد ابراهيم 

احمد محمد زياد منفردا تمثيل الشركه امام القضاء ولدى الغير ويكون لكل من السيد / احمد ابراهيم احمد محمد 

زياد  والسيده / ايمان سلمه سلمه حسين مجتمعين او منفردين ادارة الشركه والتعامل باسمها والتوقيع عنها امام 

جميع الجهات الحكوميه والرسميه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ووزارة الصحه وهيئة الدواء 

واستصدار التراخيص . ويكون للسيد / احمد ابراهيم احمد محمد زياد منفردا حق التوقبع عن الشركه فى جميع 

التعاملت الماليه والبنكيه والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود ماليه قصوى وفتح والغاء 

العتمادات المستنديه وخطابات الضمان وكافة التسهيلت البنكيه وكافة انواع الحسابات البنكيه وابرام وتوقيع 

عقود الضمان والكفالت للنفس والغير وكافة الضمانات المرتبطه بها امام البنوك والمصارف والمؤسسات الماليه 

وكافة الجهات واستثمار الموال المودعه لدى البنوك والتوقيع على عقود القرض والرهن واجراء كافة التعاملت 

البنكيه والمصرفيه على وجه العموم ولسيادته حق ادارة واستغلل وتاجير واستئجار وشراء وبيع ورهن الراضي 

والعقارات والمنقولت والبضائع وكافة اصول الشركه والتصرف فيها وجميع انواع التصرفات الناقله للملكيه 

وابرام وتوقيع والغاء وتنفيذ عقود التأجير التمويلي والتاجير التشغيلي وجميع العقود الصادره باسم ولصالح الشركه 

والتى تتعلق بنشاط الشركه وتوكيل المحامين ولسيادته تفويض او توكيل الغير فى بغض او كل ما ذكر

35 - رامي محمود شحاته محمد  شريك   المقيد برقم قيد    11111   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2009 برقم 

ايداع   1798 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  خروج الشريك المتضامن / رامى محمود شحاته

36 - على عمر طرقى امين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18201   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-14 

برقم ايداع   122 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  **اصبح حق الداره والتوقيع / للشريك المتضامن 

منفردا وله حق التعامل مع البنوك فى السحب واليداع والتوقيعات منفردا وله حق التعامل مع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه منفردا وله حق بيع وشراء الصول منفردا وله حق الرهن والقتراض منفردا

37 - احمد محمد عبدالفتاح عبدالصمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28297   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2018 برقم ايداع   125 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2020  بــ :  خروج الشريك الموصى/ احمد 

عبداللطيف على الجمال واستلمه كافة حقوقه  دخول السيد / احمد محمد عبدالفتاح عبد الصمد شريك موصى

38 - فاطمه ابراهيم محمود لطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34260   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   5566 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  **بموجب محضر اجتماع مجلس 

الدارة المنعقد فى 2022/8/14 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/8/22 يؤشر بالتى: 1- 

اضافة توقيع الستاذ/ عمرو عبده احمد عبده خليفة  رقم قومى 28301100201211 )توقيع ثانى( ليصبح له 

حق التوقيع على شراء وبيع الصول الثابتة والتوقيع على التسهيلت الئتمانية والتوقيع على كافة المعاملت 

البنكية واخطارات السحب الخاصة بالتسهيل. 2- اضافة توقيع الستاذ/ هشام محمد عبدالحسيب جودة رقم قومى 

28302232102952)توقيع ثانى( ليصبح له حق التوقيع على كافة المعاملت البنكية والشيكات والسحب 

والغلق وفتح الحسابات البنكية واستخراج خطابات الضمان وقبض وتحويل وتظهير كافة السندات لمر 

والوراق التجارية.
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39 - صبرى عبدالعزيز اسماعيل حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    34346   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2020 برقم ايداع   5834 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2020  بــ :  **اتفق الشركاء على حق الداره 

والتوقيع للسيد/ صبرى عبدالعزيز اسماعيل والسيده/ ايناس محمود احمد درويش مجتمعين او منفردين ولهم الحق 

فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والقتراض من البنوك والتوقيع على العقود والرهن وبيع وشراءالصول الخاصه بالشركه من سيارات 

والت وخلفه

40 - محفوظ ممدوح ابراهيم عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35128   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   1731 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  **خروج الشريك / محفوظ 

ممدوح ابراهيم عبدالعزيز واستلمه كافة حقوقه

41 - احمد عبدالقادر محمد حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14832   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2011 برقم ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

42 - ناهد عاصم زكى الشوربجى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14832   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2011 برقم ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

43 - عبدالقادر محمد حامد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14832   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2011 برقم ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  **خروج الشريك احمد عبدالقادر 

محمد  واستلمه كافة حقوقه **تعديل صفة الشريكه/ ناهد عاصم زكى الشوربجى الى شريكه موصيه ** اصبح 

حق الداره والتوقيع للطرف الول عبدالقادر محمد حامد محمد )شريك متضامن ( منفردا وله الحق فى التوقيع 

نيابة عن الشركه امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وحق التوقيع على العقود البتدائيه والنهائيه وله القيام 

بفتح الحسابات بالبنوك باسم الشركه والتعامل مع البنوك وله حق تعيين وترقية وعزل كافة مستخدمى وعاملى 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى قبض وسداد كافة المبالغ المستحقه للشركه وله حق القتراض 

والرهن والبيع او التنازل عن اصول وممتلكات الشركه وله اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركه منفردا وله 

الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر ولقد فوض الطرف الول عبدالقادر محمد حامد محمد ) شريك 

متضامن ( السيد المهندس / سامح عبدالقادر محمد حامد محمد بصفته مدير المشروعات بالشركه ويحمل بطاقة 

رقم قومى 28303171602732 فى التوقيع على كافة عقود المقاولت والمستخلصات كما له الحق فى التعامل 

مع البنوك والتوقيع امام البنوك فى جميع المعاملت المصرفيه ومنها فتح الحسابات واغلقها وايداع واستلم 

المبالغ النقديه والشيكات والكمبيالت وصرف الشيكات من حسابات الشركه وكذلك التعامل مع الكهرباء والمياه 

وهيئة التأمينات الجتماعيه وكافة الجهات التى لها مصالح مشتركه مع الشركه سواء كانت حكوميه وغير حكوميه

44 - منه ا علء الدين محمد ابراهيم عبدالعال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28748   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2018 برقم ايداع   1360 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  **اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكة/ منه ا علء الدين محمد ابراهيم منفردة ولها حق التعامل منفردة ولها حق التعامل باسم الشركة وضمن 

الشركة واغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك الحق فى عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق التوقيع على 

عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك الحق فى التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر.

45 - تيسير عبدالشافى ابراهيم عبدربه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36762   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   6817 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

46 - محمد قرنى سالم درويش  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36762   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   6817 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

47 - ساره على محفوظ عبدالنعيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36762   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   6817 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  
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48 - فاطمه الزهراء محمد محمود لشين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36762   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   6817 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

49 - هيثم محمد على قتديل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36762   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-02 

برقم ايداع   6817 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

50 - مها محمد محمود طه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36762   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-02 

برقم ايداع   6817 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

51 - وائل محمد عبدالعزيز غراب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    36762   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   6817 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

52 - هيثم عبد الرحمن عباس احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    37588   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2022 برقم ايداع   2437 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  **اتفق الشركاء على اضافة لحق 

الدارة والتوقيع هو ان للشريك الول الحق فى التعامل امام البنوك والسحب واليداع والقتراض والرهون وفتح 

الحسابات باسم الشركة والتعامل امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتكون تصرفات الشريك منفردا 

ملزمة للشركاء الخرين بشرط ان تكون قد تمت بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله حق البيع والتنازل للنفس 

والغير وتوكيل الغير فى جميع اصول الشركة من عقارات وسيارات واراضى والتوقيع على العقود البتدائية 

والنهائية وتمثيل الشركة امام القضاء

53 - جمعه قرنى اسماعيل حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    34654   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2021 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2022  بــ :  

54 - شعبان ربيع على محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    34654   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2021 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2022  بــ :  **خروج الشريك جمعه قرني 

اسماعيل واستلمه كافة حقوقه **حق الداره والتوقيع للشريكين مجتمعين او منفردين

55 - ابراهيم ممدوح ابراهيم عجوه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    37891   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   3632 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  **خروج الشريك / عبد العزيز 

عبدالونيس عبدالعزيز على احمد واستلمه كافة حقوقه**تعديل الداره والتوقيع لتصبح للشريك المتضامن منفردا 

وله الحق فى التعامل مع الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه والبنوك منفردا كما له الحق فى توكيل من يشاء فى 

ادارة الشركه لتحقيق اغراضها وله حق الرهن او القتراض من البنوك

56 - هيام محى الدين احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    37891   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   3632 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

57 - عبد العزيز عبدالونيس عبدالعزيز على احمد  شريك   المقيد برقم قيد    37891   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   3632 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  **خروج الشريك / عبد العزيز 

عبدالونيس عبدالعزيز على احمد واستلمه كافة حقوقه

67 - محمد عبد العزيز عبد ا على محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34183   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2020 برقم ايداع   5293 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  **تغيير صفة الشريك محمد 

ابراهيم محمد محمود عاصي من شريك متضامن الى شريك موصى **اصبح حق الداره والتوقيع للشريك الثانى 

محمد مصطفى حسن محمد الحلوجى -والشريك الثالث- محمد عبدالعزيز عبدا على محمد مجتمعين الحق فى 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والقطاع الخاص بكافة اشكالها والضرائب العامه ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه ولهما الحق 

مجتمعين فة التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه ولصالحها وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف والسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحساب واستصدار خطابات الضمان ولهما الحق فى 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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68 - محمد عبدالجواد عبدالقادر شهيب  شريك   المقيد برقم قيد    36431   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   5698 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  **خروج الشريك/ محمد 

عبدالجواد عبدالقادر واستلمه كافة حقوقه**تعديل الدارة والتوقيع لتصبح بين الشريكين المتضامنين مجتمعين 

اومنفردين وذلك امام الجهات الحكومية وغير الحكومية وفتح الحسابات بالبنوك واليداع والسحب منها والتوقيع 

على الشيكات وابرام العقود وشراء الصول الثابتة والسيارات باسم الشركة اما عن بيع الصول الثابتة فل يتم ال 

مجتمعين فقط.

69 - سمير محمد رضا حسين فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20891   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   2164 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

70 - ايمان جوهر ابراهيم حسين عمر  شريك   المقيد برقم قيد    20891   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   2164 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تم خروجها من الشركة للوفاه

71 - امير محمد رضا حسين فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20891   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   2164 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

72 - بسنت محمد رضا حسين فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20891   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   2164 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن ** اصبح حق الدارة والتوقيع للشركاء )سمير محمد رضا حسين( و)امير محمد رضا حسين( 

و)بسنت محمد رضا حسين( مجتمعين او منفردين

73 - بسنت محمد رضا حسين فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25741   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

74 - امير محمد رضا حسين فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25741   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

75 - ايمان جوهر ابراهيم حسين عمر  شريك   المقيد برقم قيد    25741   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج الشريكه / ايمان جوهر 

ابراهيم للوفاه

76 - سمير محمد رضا حسين فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25741   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  ** يكون حق الداره والتوقيع باسم 

الشركه والتمثيل القانونى لها للشركاء الثلثه الحاليين مجتمعين او منفردين بشرط ان يكون ذلك محققا لغرض 

الشركه ونشاطها ولمصلحة جميع الشركاء بحيث ل يسرى اى تصرف يخالف ذلك فى حق باقى الشركاء واما 

بالنسبه للتصرف فى رؤوس اموال الشركه العقاريه والماليه والمنقوله فانه يكون من الشركاء الثلثه الحاليين 

مجتمعين كتابة

77 - عصام حسن محمود محمد عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28431   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   375 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  **خروج الشركاء الموصيين / 

عبدالرحمن عصام حسن محمود و غاده حمدى عبدالقادر محمد  **اصبح حق الداره والتوقيع للسيد/ عصام حسن 

محمود محمد عيد الشريك المتضامن  له حق الداره والتوقيع منفردا ويشمل هذا الحق التصرف فى كافة 

المعاملت الماليه والتجاريه وكذلك البيع والشراء للنفس او للغير والتاجير والتعامل مع كافة البنوك والتوقيع امامها 

والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بالضافه الى حق القتراض والرهن فى سبيل تحقيق غرض 

الشركه وله حق توكيل الغير

78 - سيليا مصطفى محمد عبدالعليم احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31437   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2441 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

79 - احمد حسن فهمى النمرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    38418   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   5765 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

80 - محمود انور عبدالعزيز دسوقى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28409   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  
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81 - حسام حمدى عبد الستار احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28409   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

82 - هدير  سمير محمد محمود عقبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28409   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  **اصبح حق الداره والتوقيع 

للطرف الول / حسام حمدى عبدالستار منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه وله حق التعامل مع 

البنوك من ايداع وسحب وجميع المعاملت البنكيه والقيام باى اجراءات خاصه بالشركه ونشاطها دون الرجوع الى 

الطراف الخرى

83 - علء محمد نبيه عبد الهادي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    38444   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-25 

برقم ايداع   5865 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

84 - علء محمد نبيه عبد الهادي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    38444   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-25 

برقم ايداع   5865 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

85 - هبةا احمد ابوبكر ابراهيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13393   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2010 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

86 - هنا احمد ابوبكر ابراهيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13393   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2010 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

87 - هدير احمد ابوبكر ابراهيم محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13393   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2010 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  **تعديل صفة الشريكه هدير 

احمد ابو بكر الى شريكه متضامنه **دخول الشركاء الموصيين/ امل محمد نور و هبةا احمد ابوبكر **خروج 

الشريك /احمد ابو بكر للوفاه **اصبح حق الداره للشركاء المتضامنين هدير احمد ابو بكر و امل محمد نور 

بديوى ولهم فى ذلك اوسع السلطات مجتمعين او منفردين

91 - جمال زينهم علي الكبير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6480   وتم ايداعه بتاريخ    2004-10-09 

برقم ايداع   1575 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  **تعديل صفة الشريك/ جمال زينهم على الكبير 

الى شريك متضامن**اصبح حق الدارة والتوقيع للطرف الثانى السيد/ جمال زينهم على الكبير منفردا  وله فى 

ذلك اوسع السلطات والصلحيات اللزمه لتمثيل الشركه امام الغير فى مراجعة كافة الوزارات والدوائر الحكوميه 

والمحاكم والهيئات واللجان الدائمه والمؤقته والقضائيه والعماليه والتجاريه بمختلف انواعها ودرجاتها 

واختصاصاتها والمحاكم الداريه وهيئة التحقيق والدعاء العام واللجان العليا والتجاريه والمؤسسات والشركات 

والفراد فى جميع المعاملت ووزارة العدل والشهر العقارى والمرور ووزارة الداخليه والتحاد المصرى للتشييد 

والبناء والضرائب والسجل التجارى والغرفه التجاريه والتامينات الجتماعيه وهيئة الستثمار وهيئة سوق المال 

وله الحق فى ابرام جميع انواع العقود والتفاقات بما فى ذلك عقود بيع وشراء الراضى والعقارات واملك 

الشركه الثابته والمنقوله له حق التعاقد مع اى جهه او هيئه او شركه متخصصه لدارة بعض النشطه التى 

تمارسها الشركه وابرام عقود الوكالت التجاريه وعقود القروض والرهن من البنوك المحليه الخارجيه وله حق 

السحب واليداع وانهاء كافة الجراءات النظاميه والتوقيع على كل ما يلزم وله حق البيع للنفس او للغير فى كل او 

بعض ما ذكر وله ايضا حق توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر.
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تجديد افراد

1 - محمد زكريا حافظ حرك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9522   قيدت فى   27-08-2007 برقم ايداع    

2083 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

2 - ناصر شكرى محفوظ سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15550   قيدت فى   12-07-2011 برقم ايداع    

3903 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

3 - محمود عبدالتواب عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20745   قيدت فى   25-06-2014 برقم ايداع    

1879 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

4 - اسامه عبد الرحيم فهمي عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24529   قيدت فى   24-05-2016 برقم 

ايداع    2114 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

5 - احمد اشواق عطا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24842   قيدت فى   04-08-2016 برقم ايداع    

2901 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

6 - هايدي عزيز فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8799   قيدت فى   27-11-2006 برقم ايداع    1781 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

7 - صفوت حمدان احمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22477   قيدت فى   04-06-2015 برقم 

ايداع    1897 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

8 - محمد خلف عبدالحافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26735   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

2023 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

9 - ريمون منير ميخائيل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13751   قيدت فى   01-11-2010 برقم ايداع    

3578 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

10 - حمدى امين غانم عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15456   قيدت فى   21-06-2011 برقم ايداع    

3716 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

11 - ايمن محمد عبدالمنعم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16012   قيدت فى   03-11-2011 برقم 

ايداع    4830 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

12 - وائل احمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16075   قيدت فى   23-11-2011 برقم ايداع    

4935 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

13 - سامح فراج محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16106   قيدت فى   01-12-2011 برقم ايداع    

5003 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

14 - باسم صبحى محمد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21758   قيدت فى   22-01-2015 برقم ايداع    

203 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

15 - خالد عبدالنعيم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23974   قيدت فى   29-02-2016 برقم ايداع    

818 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

16 - محمود على حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24982   قيدت فى   24-08-2016 برقم ايداع    

3702 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

17 - شيرين شحاته فريد كامل ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26860   قيدت فى   22-05-2017 برقم 

ايداع    2343 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

18 - محمد ابراهيم حسن محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26961   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    2626 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

19 - محمد اسماعيل حسن جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27185   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

3246 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

20 - جمال سلم ذكي نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5146   قيدت فى   19-05-2003 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

21 - ميخائيل مسعد امين جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9313   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    

645 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23
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22 - عبدالهادى حسن عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11498   قيدت فى   14-01-2010 برقم ايداع    

117 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

23 - وليد المحمدى هلل العاملى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12871   قيدت فى   06-07-2010 برقم ايداع    

2251 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

24 - مصطفى محمد سعيد على احمد الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25935   قيدت فى   

30-01-2017 برقم ايداع    447 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-29

25 - حبيب للتوريدات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26805   قيدت فى   15-05-2017 برقم ايداع    

2209 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

26 - احمد عبدالرحيم حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27157   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

3161 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

27 - احمد عبدالرحيم حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27157   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

3185 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

28 - هبه محمد سالم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7055   قيدت فى   19-03-2005 برقم ايداع    618 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-18

29 - محمد ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21698   قيدت فى   13-01-2015 برقم ايداع    

79 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-12

30 - صدام لخدمات المحمول والكمبيوتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24458   قيدت فى   2016-05-12 

برقم ايداع    1927 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

31 - عبدالرحمن اكرم عبدالجواد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24914   قيدت فى   16-08-2016 برقم 

ايداع    3065 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

32 - علء الدين ممدوح عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25142   قيدت فى   27-09-2016 برقم 

ايداع    4065 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

33 - مصطفى فاروق سيد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25230   قيدت فى   12-10-2016 برقم ايداع    

4250 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

34 - محمد ربيع السيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26382   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

3015 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

35 - صيدلية د ولء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12663   قيدت فى   09-06-2010 برقم ايداع    1937 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

36 - سيد فتحى سليمان زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16899   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

37 - على النمر احمد على النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17342   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

2039 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

38 - خالد مصطفى رزق متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19611   قيدت فى   09-12-2013 برقم ايداع    

3400 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-08

39 - هدى حسن على الرجوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22734   قيدت فى   28-07-2015 برقم ايداع    

2446 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

40 - حسين عيد عبدالحفيظ طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23642   قيدت فى   13-01-2016 برقم ايداع    

115 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

41 - محمد مصطفى هاشم محمد جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25680   قيدت فى   2016-12-25 

برقم ايداع    5240 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

42 - اسامة احمد عبدالرحمن محمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13571   قيدت فى   2010-10-11 

برقم ايداع    3291 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

43 - عبدالخر محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16943   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    

1290 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12
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44 - هوايدا عبدالحكم فهمى جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17133   قيدت فى   21-06-2012 برقم 

ايداع    1639 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

45 - احمد ربيع شحاته حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24599   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    

2265 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

46 - سماح عريان فهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24880   قيدت فى   11-08-2016 برقم ايداع    

2997 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

47 - سيد عيد سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27400   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

3858 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

48 - احمد محمد رفيق عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23481   قيدت فى   08-12-2015 برقم ايداع    

4039 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

49 - مهاب و هيب جرجس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10246   قيدت فى   12-03-2009 برقم ايداع    

322 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-11

50 - عبير السعيد عبد العزيز فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10424   قيدت فى   21-05-2009 برقم 

ايداع    678 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

51 - جمال اسماعيل مصطفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15995   قيدت فى   01-11-2011 برقم 

ايداع    4799 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

52 - على سعد على عبده عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25743   قيدت فى   02-01-2017 برقم 

ايداع    22 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

53 - محمد على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1480   قيدت فى   20-10-1997 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-19

54 - اسامة ابراهيم موسى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11433   قيدت فى   04-01-2010 برقم ايداع    

13 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

55 - صيدلية د محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13252   قيدت فى   22-08-2010 برقم ايداع    

2820 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

56 - شحات سيد عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13726   قيدت فى   27-10-2010 برقم ايداع    

3525 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

57 - ماجد منير احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14276   قيدت فى   09-01-2011 برقم ايداع    

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

58 - محمد نصر الدين توفيق عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16678   قيدت فى   2012-03-20 

برقم ايداع    762 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

59 - احمد السيد سليمان عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23967   قيدت فى   28-02-2016 برقم ايداع    

803 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

60 - حمادة فاروق كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27396   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

3847 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

61 - اسامة زكريا حسن الروبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7821   قيدت فى   16-01-2006 برقم ايداع    

50 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

62 - سعد لمستلزمات البيت الحديث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13466   قيدت فى   06-05-2015 برقم 

ايداع    1458 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

63 - محمود محمد سيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13466   قيدت فى   11-08-2015 برقم ايداع    

2635 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10

64 - محمود محمد سيد سعد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13466   قيدت فى   26-09-2010 برقم ايداع    

3128 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-25

65 - مها محمود زكى عنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16422   قيدت فى   02-02-2012 برقم ايداع    

329 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01
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66 - محمد مصطفى تمام سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16662   قيدت فى   18-03-2012 برقم ايداع    

723 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

67 - رامى فاروق صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24327   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

68 - محمد ايهاب على محمد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25243   قيدت فى   16-10-2016 برقم 

ايداع    4275 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

69 - احمد زاهر احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23734   قيدت فى   24-01-2016 برقم ايداع    

288 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

70 - ابراهيم المغازى الحماقى المغازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23929   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    719 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

71 - عماد عبدالحميد على عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25721   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    5339 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

72 - الشامى للموازين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26404   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    3066 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

73 - صفوان ماجد عبدالرسول سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26542   قيدت فى   05-04-2017 برقم 

ايداع    1581 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

74 - افون حليم موسى غبير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26719   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

1993 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

75 - مصطفى كمال توفيق محمد عنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26826   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    2267 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

76 - تامر على مصطفى السيد الجريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16070   قيدت فى   2011-11-23 

برقم ايداع    4928 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

77 - علء عبدالنعيم محفوظ حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16959   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

1319 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

78 - تركى للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17089   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

1553 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

79 - نجلء فتحى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22248   قيدت فى   03-05-2015 برقم ايداع    

1380 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

80 - محمود راضى فاضل فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26754   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

2073 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

81 - محمد عبدالحليم عبدالكريم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27254   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    3403 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

82 - محمود فهمى احمد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6741   قيدت فى   29-12-2004 برقم ايداع    

2125 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

83 - محمد جمعة سيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8454   قيدت فى   09-08-2006 برقم ايداع    

1179 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

84 - مؤسسة صلح الدين للتوريدات العامة والمستلزمات المكتبية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8933   قيدت 

فى   08-01-2007 برقم ايداع    11 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-07

85 - محمود محمد صلح الدين عبدالرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8933   قيدت فى   2010-05-02 

برقم ايداع    1394 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

86 - جمال محمد على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13417   قيدت فى   19-09-2010 برقم ايداع    

3056 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

87 - روائع النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22033   قيدت فى   19-03-2015 برقم ايداع    867 وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-18
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88 - محمد يوسف محمد الشورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25872   قيدت فى   19-01-2017 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

89 - حسن احمد عبدالصمد مليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26652   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    1833 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

90 - ايمن ابوالفتح محمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26696   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

1937 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

91 - عماد جميل جيد )ابى سيفين للتجارة والتوريدات(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9305   قيدت فى   

23-04-2007 برقم ايداع    635 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-22

92 - ابراهيم عمر محمود ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13765   قيدت فى   02-11-2010 برقم 

ايداع    3602 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

93 - هيثم عيد فتحى عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20620   قيدت فى   03-06-2014 برقم ايداع    

1647 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

94 - محمد على عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21027   قيدت فى   25-08-2014 برقم ايداع    

2573 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

95 - بسمة احمد ابراهيم عبدالجابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24024   قيدت فى   03-03-2016 برقم 

ايداع    917 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

96 - ناصر صلح عبدالمجيد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24229   قيدت فى   2016-04-10 

برقم ايداع    1415 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

97 - محمد احمد احمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25904   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    

388 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

98 - صبرى محمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27245   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

3370 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

99 - ابوبكر سيد بدوى عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17408   قيدت فى   30-08-2012 برقم ايداع    

2156 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

100 - محمد فنجرى عبدالعظيم حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17741   قيدت فى   16-10-2012 برقم 

ايداع    2716 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-15

101 - سميرة على احمد المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21570   قيدت فى   16-12-2014 برقم 

ايداع    3766 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

102 - احمد عبدالوهاب سليم كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23141   قيدت فى   15-10-2015 برقم 

ايداع    3304 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

103 - رزق ابراهيم يوسف رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23586   قيدت فى   28-12-2015 برقم ايداع    

4264 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

104 - سعيد عيد عبدالرحيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26864   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

2353 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

105 - نبيل الشحات السعيد محمد زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27042   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    2854 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

106 - نبيل الشحات السعيد محمد زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27042   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    2907 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

107 - ضياء محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5071   قيدت فى   14-04-2003 برقم ايداع    

442 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

108 - ضياء محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5071   قيدت فى   21-04-2003 برقم ايداع    

473 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-04-20

109 - ايمن احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9193   قيدت فى   18-03-2007 برقم ايداع    

437 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17
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110 - سعيد نادى امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15068   قيدت فى   11-04-2011 برقم ايداع    

3099 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

111 - سيد عبد العظيم جمعة عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25523   قيدت فى   2016-11-27 

برقم ايداع    4817 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

112 - احمد محمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14090   قيدت فى   21-12-2010 برقم ايداع    

4111 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

113 - سالم ابراهيم سالم المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26929   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

2527 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

114 - مرعى للمقاولت العامة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27290   قيدت فى   2017-08-10 

برقم ايداع    3493 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

115 - هانى عبدالحميد عويس عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27296   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    3506 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

116 - ولء محمد محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9519   قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    

2075 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

117 - ناشد راشد عبدالملك سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15369   قيدت فى   05-06-2011 برقم 

ايداع    3534 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

118 - ناشد راشد عبدالملك سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15369   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    4669 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

119 - مدحت عبدالعزيز ياسين جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17170   قيدت فى   01-07-2012 برقم 

ايداع    1702 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

120 - مدحت عبدالعزيز ياسين جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17170   قيدت فى   24-05-2016 برقم 

ايداع    2109 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

121 - محمد على احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22664   قيدت فى   08-07-2015 برقم ايداع    

2309 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

122 - صيدلية د  رشا عبدالهادى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25902   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    384 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

123 - عمرو عادل السيد على حسن الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13608   قيدت فى   2010-10-13 

برقم ايداع    3335 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

124 - احمد محمود عيد البياع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16200   قيدت فى   21-12-2011 برقم ايداع    

5170 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

125 - تامر محمد عبدالمنعم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17118   قيدت فى   19-06-2012 برقم 

ايداع    1611 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

126 - مصطفى فتحى عبدالمجيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17384   قيدت فى   27-08-2012 برقم 

ايداع    2111 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

127 - محمد محمد صبحى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24894   قيدت فى   14-08-2016 برقم 

ايداع    3024 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

128 - عمرو عبدالناصر جنيدى عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24901   قيدت فى   2016-08-15 

برقم ايداع    3041 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

129 - عبدالمجيد حربى عبدالمجيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26951   قيدت فى   2017-06-07 

برقم ايداع    2594 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

130 - محمد ابراهيم يسرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27468   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    4053 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

131 - احمد محمود الغرابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7137   قيدت فى   24-04-2005 برقم ايداع    

789 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-23
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132 - وجدى عبدا عمارة ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17314   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

1988 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

133 - طلعت محمود محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17442   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    

2221 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

134 - ناجى احمد عبدالمنعم عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21535   قيدت فى   11-12-2014 برقم 

ايداع    3704 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

135 - تامر ابراهيم سيد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22462   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

1864 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

136 - حسين عبدالعظيم مفتاح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23265   قيدت فى   05-11-2015 برقم 

ايداع    3587 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-04

137 - عبد المنعم شريف محمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26063   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    738 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

138 - سيد عمر على جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26126   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

883 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

139 - محمد على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26337   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    

2015 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

140 - احمد حسن محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26470   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

1405 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

141 - عمر عادل سمير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27085   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

2982 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

142 - اسامه صلح رياض عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27384   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    3801 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

143 - ايهاب على فاوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4786   قيدت فى   16-11-2002 برقم ايداع    

1109 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-15

144 - صيدلية محمد السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17016   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    

1420 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

145 - بيشوى بطرس ناشد جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19932   قيدت فى   04-02-2014 برقم ايداع    

343 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

146 - عصام يحى سليمان ابو الحمايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24647   قيدت فى   13-06-2016 برقم 

ايداع    2388 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

147 - محمد عبدا محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9373   قيدت فى   09-05-2007 برقم 

ايداع    741 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

148 - محمد عبدا محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9373   قيدت فى   03-05-2015 برقم 

ايداع    1397 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

149 - جمعه عبدالتواب موسى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11948   قيدت فى   18-03-2010 برقم 

ايداع    878 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17

150 - محمد صلح على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17284   قيدت فى   26-07-2012 برقم ايداع    

1915 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

151 - جمال علم عبدالفتاح عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18992   قيدت فى   19-06-2013 برقم 

ايداع    1762 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-18

152 - كنوز بن عبدالمعبود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24765   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    

3224 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

Page 70 of 75 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

تجديد شركات

1 - اصبح  سيد ممدوح وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   27130  قيدت فى  19-07-2017 برقم ايداع   

3091 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

2 - وليد عبدالعظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4567  قيدت فى  10-08-2002 برقم ايداع   649 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  12:00:00ص

3 - وليد عبدالعظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4567  قيدت فى  20-06-2006 برقم ايداع   870 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

4 - محمد رزد و محمد مرسى   شركة سبق قيدها برقم :   16401  قيدت فى  30-01-2012 برقم ايداع   

287 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00ص

5 - ابراهيم محمد ابراهيم بشندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25154  قيدت فى  28-09-2016 برقم 

ايداع   4089 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2026  

12:00:00ص

6 - حسام الدين بدوى احمد الليثى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16776  قيدت فى  09-04-2012 برقم 

ايداع   954 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  12:00:00

ص

7 - صلح سعد على وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   26676  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   

1894 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

8 - محمد وفتحي ابراهيم علي بيومي وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   4468  قيدت فى  2002-06-10 

برقم ايداع   420 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  

12:00:00ص

9 - جلل عبدالرحمن عبدالتواب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26996  قيدت فى  15-06-2017 برقم 

ايداع   2715 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  

12:00:00ص

10 - كارم رمضان خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10152  قيدت فى  11-01-2009 برقم ايداع   

43 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2024  12:00:00ص

11 - كريم احمد مجدى صلح الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23765  قيدت فى  2016-01-31 

برقم ايداع   351 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2026  

12:00:00ص

12 - اصبح  سيد عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   956  قيدت فى  20-01-1997 برقم ايداع   48 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2027  12:00:00ص

13 - محمد بحيرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26504  قيدت فى  29-03-2017 برقم ايداع   1488 

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

14 - حسام الدين مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26563  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   

1631 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

15 - اصبح  سعد يونس احمد عيسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16872  قيدت فى  2012-04-26 

برقم ايداع   1132 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص

16 - د مها رجائى زكى وشريكاها   شركة سبق قيدها برقم :   17195  قيدت فى  04-07-2012 برقم ايداع   

1754 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  12:00:00ص

17 - اصبح اسم الشركة ناصر حسنى على السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   21325  قيدت فى  

02-11-2014 برقم ايداع   3256 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2024  12:00:00ص
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18 - الدولية للمواد الغذائية شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 1981   شركة سبق قيدها 

برقم :   972  قيدت فى  03-02-1997 برقم ايداع   71 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/02/2027  12:00:00ص

19 - رأفت سلمه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2171  قيدت فى  08-12-1998 برقم ايداع   995 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2023  12:00:00ص

20 - محمد حمدى احمد ومحمد عبدالرؤوف محمد وشركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   25344  قيدت فى  

27-10-2016 برقم ايداع   4430 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2026  12:00:00ص

21 - النظم والدوائر الكهربائية فركون   شركة سبق قيدها برقم :   1076  قيدت فى  13-04-1997 برقم ايداع   

248 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

22 - شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 1981   شركة سبق قيدها برقم :   1076  قيدت 

فى  13-04-1997 برقم ايداع   248 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص

23 - حاتم قدرى عواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17256  قيدت فى  16-07-2012 برقم ايداع   

1856 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

24 - حسن يوسف احمد مرسى وشريكه عبدالخالق يوسف احمد   شركة سبق قيدها برقم :   27194  قيدت فى  

31-07-2017 برقم ايداع   3265 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

25 - ماجد على صبرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1082  قيدت فى  21-04-1997 برقم ايداع   

258 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2027  12:00:00ص

26 - خالد جابر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8162  قيدت فى  10-12-2012 برقم ايداع   3169 وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2022  12:00:00ص

27 - اصبح اسم الشركة اسامة خالد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16154  قيدت فى  

08-12-2011 برقم ايداع   5068 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2026  12:00:00ص

28 - اصبح اسم الشركة ابوالخير سلمة غازى وشركاه )الغازى جروب(   شركة سبق قيدها برقم :   16834  

قيدت فى  18-04-2012 برقم ايداع   1054 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/04/2027  12:00:00ص

29 - ياسر محمد محمد عثمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   22702  قيدت فى  15-07-2015 برقم 

ايداع   2393 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2025  

12:00:00ص

30 - حازم صلح الدين محمد حنفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25664  قيدت فى  2016-12-21 

برقم ايداع   5211 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  

12:00:00ص

31 - اسماء محمود محمد مصيلحى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   6929  قيدت فى  2005-02-15 

برقم ايداع   368 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2025  

12:00:00ص

32 - ابو اليزيد فهيم ابو اليزيد خطاب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   25909  قيدت فى  2017-01-26 

برقم ايداع   393 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  

12:00:00ص

33 - شركه ابناء الطيب لتجارة الخضار بالجمله )على السبكى واخوته (   شركة سبق قيدها برقم :   7007  

قيدت فى  01-03-2005 برقم ايداع   521 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/02/2020  12:00:00ص
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34 - شركة ورثة / ايمان جوهر ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   25741  قيدت فى  01-01-2017 برقم 

ايداع   18 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00

ص

35 - نبيل توفيق و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   5779  قيدت فى  06-03-2004 برقم ايداع   261 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2024  12:00:00ص

36 - شركة ابناء حمدان   شركة سبق قيدها برقم :   11669  قيدت فى  14-02-2010 برقم ايداع   398 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2025  12:00:00ص

37 - يحيى ابوعيطة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12825  قيدت فى  01-07-2010 برقم ايداع   

2180 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  12:00:00ص

38 - اصبح اسم الشركة محمد شريف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   17047  قيدت فى  2012-06-03 

برقم ايداع   1474 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  

12:00:00ص

39 - عصام محمود راجح و شريف احمد عبدالوهاب   شركة سبق قيدها برقم :   17179  قيدت فى  

03-07-2012 برقم ايداع   1725 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

40 - ارتك لتجارة الدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   22679  قيدت فى  08-05-2016 برقم ايداع   

1850 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  12:00:00ص

41 - عادل ابراهيم عبدالشافى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22679  قيدت فى  08-05-2016 برقم 

ايداع   1850 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  

12:00:00ص

42 - رجب عزت عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22853  قيدت فى  17-08-2015 برقم ايداع   

2687 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2025  12:00:00ص

43 - المجموعه المصرية للتنمية العقارية والتشييد محمد امين ومحمد شريف المغربى وشركاهما   شركة سبق 

قيدها برقم :   1110  قيدت فى  05-05-1997 برقم ايداع   305 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

44 - وسام اسماعيل عبدالله حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16846  قيدت فى  2012-04-23 

برقم ايداع   1085 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  

12:00:00ص

45 - محمد محمود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16977  قيدت فى  17-05-2012 برقم ايداع   

1349 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

46 - مدام سو للملبس الجاهزة سعاد ضاحى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   21700  قيدت فى  

13-01-2015 برقم ايداع   82 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/01/2025  12:00:00ص

47 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح محمد سعيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26551  قيدت 

فى  06-04-2017 برقم ايداع   1603 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2027  12:00:00ص

48 - طارق الطويل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1120  قيدت فى  11-05-1997 برقم ايداع   318 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

49 - شركة محمد يحيى عبد السلم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4278  قيدت فى  13-03-2002 برقم 

ايداع   42 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00

ص

50 - هشام رمضان يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26630  قيدت فى  19-04-2017 برقم ايداع   

1797 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

Page 73 of 75 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

51 - عصام عبدالرحمن على قنديل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15454  قيدت فى  2011-06-21 

برقم ايداع   3713 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2026  

12:00:00ص

52 - اصبح  مصطفى سعد عبيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25306  قيدت فى  23-10-2016 برقم 

ايداع   4337 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2026  

12:00:00ص

53 - احمد سمير الصياد وشريكه شركة ليفيل LEVEL الصياد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1391  

قيدت فى  14-03-2005 برقم ايداع   596 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/03/2025  12:00:00ص

54 - شركة ليفيل LEVEL الصياد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1391  قيدت فى  26-08-1997 برقم 

ايداع   970 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  12:00:00

ص

55 - ايمن عبدالفتاح راضى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9215  قيدت فى  25-03-2007 برقم 

ايداع   475 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00

ص

56 - شركة احمد امام محمد منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11472  قيدت فى  2010-01-11 

برقم ايداع   71 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2025  

12:00:00ص

57 - ثروت يحيى شحاته عرفة و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4469  قيدت فى  10-06-2002 برقم 

ايداع   421 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  12:00:00

ص

58 - احمد حسن انور ومحمد خضير   شركة سبق قيدها برقم :   5021  قيدت فى  23-03-2003 برقم ايداع   

336 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2023  12:00:00ص

59 - احمد حسن انور و محمد خضير   شركة سبق قيدها برقم :   5021  قيدت فى  23-03-2003 برقم ايداع   

337 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2023  12:00:00ص

60 - شركة الستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   15048  قيدت فى  10-04-2011 برقم 

ايداع   3068 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2026  

12:00:00ص

61 - شركة الستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   15048  قيدت فى  26-06-2014 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2024  

12:00:00ص

62 - شركة الستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   15048  قيدت فى  28-12-2011 برقم 

ايداع   1000004 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  

12:00:00ص

63 - شركة الستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   15048  قيدت فى  30-01-2017 برقم 

ايداع   1000004 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  

12:00:00ص

64 - شركة ماك لتنشيط العمال التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   17111  قيدت فى  18-06-2012 برقم 

ايداع   1601 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

65 - تعديل السم ليصبح  محمد على سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27002  قيدت فى  

18-06-2017 برقم ايداع   2726 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2027  12:00:00ص
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